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Papież rodziny dołączył do grona świętych
– W swojej posłudze Jan Paweł II był papieżem rodziny
i tak chciałby zostać zapamiętany – mówił podczas mszy
kanonizacyjnej w Watykanie Ojciec Święty Franciszek.
Te słowa nabierają szczególnego znaczenia w obliczu
zbliżającego się VII Metropolitalnego Święta Rodziny.

2

Nasze Zabrze Samorządowe 5/2014

foto: Mirosław Riedel

na dobry początek

Na placu św. Piotra zgromadziło się około 800 tysięcy pielgrzymów z całego świata

W uroczystej mszy kanonizacyjnej w Watykanie uczestniczyli również zabrzanie

Łzy wzruszenia napływały do oczu
Jeszcze niedawno żył wśród nas. Teraz dołączył do grona świętych.
W Watykanie odprawiona została 27 kwietnia uroczysta msza kanonizacyjna papieża Jana Pawła II. Na ołtarze wyniesiony został także
papież Jan XXIII. W ceremonii, która przyciągnęła prawie milion wiernych z całego świata, uczestniczyli również zabrzanie
Pielgrzymi z Zabrza, wspominając wyjazd
do Rzymu, podkreślają przede wszystkim
ogromne wzruszenie, które towarzyszyło im
podczas mszy kanonizacyjnej. – Ta jedność
z innymi była niesamowita. Na kanonizację
przyjechali ludzie z każdego zakątka świata.
Łzy same napływały do oczu – przyznaje Piotr
Cofałka. – Moja żona uczy w Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Świerklańcu. Przed wyjazdem zebrała w szkole intencje i udało nam
się je złożyć przy grobie papieża – dodaje.
– Wszędzie było morze flag nad głowami,
ludzie spontanicznie reagowali. Nie dało
się powstrzymać wzruszenia – dodaje Ewa
Uszok-Stenzel.
Chociaż nie udało im się dostać na plac św.
Piotra, nie narzekają. Najważniejsze były intencje, z którymi jechali. – Wróciłam z nowymi siłami i wiarą, że będzie lepiej – uśmiecha
się Danuta Burkowska. – Kanonizacja okazała się ogromnym przeżyciem. Nigdy się nie

spodziewałam, że pojadę do Rzymu – dodaje.
Pierwszy raz w Rzymie byli również Piotr
i Grażyna Zajączkowscy. – Trud podróży był
wart tego, co przeżyliśmy na miejscu. Zawsze mieliśmy ochotę przyjechać do Rzymu,
na plac św. Piotra, ale nigdy nie było okazji.
Kanonizacja była najlepszym z możliwych
powodów – podkreślają zgodnie.
Najmłodszą uczestniczką pielgrzymki, która
wyjechała z Zabrza, była Wiktoria Gryz z Gliwic, która urodziła się w dniu śmierci Jana
Pawła II. Jej mama Anna mówiła przed wyjazdem, że jadą, bo mają za co dziękować.
W długiej kolejce do papieskiego grobu pielgrzymi z Zabrza poznali grupę z Sycylii. Czas
oczekiwania spędzili na wspólnym śpiewaniu. – Nie ma co ukrywać, że wracamy
zmęczeni, ale to jest właśnie trud pielgrzymowania. Oczekiwanie, tłum ludzi, mało
snu... Ale oglądania kanonizacji w telewizji
nie można nawet porównywać z byciem

tam, na miejscu. To wynagradza wszystko
– przekonuje ks. Adam Laszewski, duszpasterz ds. turystyki i wypoczynku diecezji
gliwickiej. – To było niesamowite przeżycie.
Ludzie z odległych stron świata okazywali
sobie niezwykłą życzliwość. Kiedy dowiadywali się, że jesteśmy pielgrzymami z Polski,
reagowali z jeszcze większym entuzjazmem
i gratulowali nam takiego rodaka – dodaje.
Na placu św. Piotra powiewało wiele polskich flag. Polskich akcentów nie zabrakło
także podczas samej ceremonii. Przed mszą
wierni odmówili Koronkę do Miłosierdzia
Bożego, która przeplatana była fragmentami homilii Jana Pawła II w języku polskim.
Po polsku odczytane zostało także drugie
czytanie Liturgii Słowa.
Podczas kazania papież Franciszek nazywał
Jana Pawła II „papieżem rodziny” i podkreślał, że Karol Wojtyła chciałby być właśnie
tak zapamiętany. – Byli kapłanami, biskupami i papieżami dwudziestego wieku. Poznali
jego tragedie, ale nie byli nimi przytłoczeni.
Silniejszy był w nich Bóg – mówił papież
Franciszek o Janie Pawle II i Janie XXIII.
W modlitwie kończącej uroczystość papież
Franciszek wezwał do wypełniania nauczania nowych świętych, bo w ten sposób najlepiej można uczcić ich pamięć. 
SOR
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Park im. Jana Pawła II to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc
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s. 4–5
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Czuliśmy, że ktoś na nas czeka
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Dla wzmocnienia rodzinnych więzi
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Święto wszystkich Mam

s. 8

Zadbajmy o czas dla naszych bliskich
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s. 15

Pod opieką świętego Floriana

s. 16

Końcowe odliczanie przed otwarciem średnicówki
W mieście pięknieją kolejne budynki
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Głos, który służył ratowaniu życia

s. 17
s. 18–19

Dąb papieski został posadzony przy kościele św. Wojciecha 21 czerwca 2009 roku

Tu można poczuć
ducha Papieża

Mali tancerze z talentem i pasją

s. 20

Jubileuszowe popisy młodych artystów

s. 21

Ziemia nie jest naszą własnością

s. 22

O jawności działań samorządu

s. 22

W Zabrzu są miejsca, które nierozerwalnie wiążą się ze świętym Janem

Industrialne dziedzictwo w targowych klimatach

s. 23

Dla szybszego transportu chorych

s. 23

Pawłem II. Należy do nich między innymi park Jego imienia na osie-

Kurkowe bractwo pod sztandarem

s. 24
s. 25

nął ogromny krzyż, który górował nad lotniskiem w Gliwicach podczas

s. 26–27

zorganizowanego tam w 1999 r. spotkania Ojca Świętego z wiernymi.

Zdrowy wysiłek, wymierna pomoc
Konsekwentnie dla mieszkańców

dlu Kopernika. Właśnie tutaj, nieopodal kościoła św. Wojciecha, sta-

Tutaj też rośnie zasadzony przed pięcioma laty dąb przypominający

Lekcja Historii
Wciągnięci w tryby historii

s. 28–29

Była pustka, jest raj dla spacerowiczów

o pontyfikacie polskiego papieża.

s. 29

Tzw. dąb papieski to jedno z dwudziestu
drzewek poświęconych w maju 2009 r.
w Watykanie przez papieża Benedykta XVI.
Do jego posadzenia, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, będąca inicjatorką
przedsięwzięcia, zaprosiła dwoje dziesięciolatków – Oliwię i Damiana – urodzonych dokładnie w dniu wizyty Ojca Świętego w Gliwicach. Podczas pamiętnego pobytu Jan
Paweł II poświęcił kiełkujące sadzonki tych
drzewek, które potem do Rzymu zawieźli
dwaj śląscy leśnicy.
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Górnik w półfinale mistrzostw Polski!

s. 30

Walcem (i nie tylko) po parkiecie

s. 30

Siedem kolejek prawdy

s. 31

Wypoczynek w oazie zieleni

s. 31

Rozrywka

s. 32–33

Kultura
Jazz w plenerze i pod dachem

s. 34

Zwiedzanie przy księżycu

s. 34

Modlitwa pod krzyżem
Oglądaj
na kanale
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w sieci Vectra

Górujący nad osiedlem Kopernika krzyż
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Dąb został posadzony nieopodal krzyża
papieskiego, który wykonano z okazji pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski
w 999 r. Ojciec Święty spotkał się wówczas z wiernymi na lotnisku w Gliwicach
i właśnie przy zbudowanym tam ołtarzu
ustawiono początkowo krzyż. Nawiązująca
kształtem do słynnej gliwickiej radiostacji

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

konstrukcja ma 34,6 m wysokości, a rozpiętość jej ramion sięga 12 metrów. Wykonanie
metalowych elementów krzyża powierzono należącemu do Mostostalu Zakładowi
Konstrukcji Stalowych i Usług Sprzętowych.
Nad montażem czuwał inż. Jan Goj, ówczesny dyrektor ZKSiUS.
– Dostaliśmy zamówienie z diecezji gliwickiej i zabraliśmy się ochoczo do pracy
– wspomina Jan Goj. – Krzyż został wykonany z zamkniętych profili i dzięki temu
konstrukcja jest trwała. Do środka nie dostaje się wilgoć, więc nie ma rdzy. Choć
mieszkam w Piekarach Śląskich,
to jako chórzysta bywam czasem pod krzyżem. To była
dobra decyzja, by postawić go w tym miejscu,
bo tutaj dobrze ludziom
służy – dodaje Jan Goj.

Park im. Jana Pawła II tętni życiem

A nad tym, by krzyż znalazł się po pielgrzymce w Zabrzu, zastanawiano się już
miesiąc przed przyjazdem papieża. Za sprowadzeniem stalowej konstrukcji do naszego miasta byli m.in. ks. prałat Józef Kusche,
ówczesny proboszcz parafii św. Anny, oraz
proboszcz nowo utworzonej parafii św. Wojciecha – ks. Andrzej Mikuła. Z początkiem
czerwca w tej sprawie do biskupa gliwickiego Jana Wieczorka udała się zabrzańska
delegacja, która ostatecznie uzyskała zgodę
na przeniesienie krzyża po pielgrzymce właśnie do Zabrza.
Stalowa
konstrukcja stanęła przy
kościele
św.
Wojciecha
w sierpniu
1999 r.
Symbol i c z n e
przekazanie krzyża
mieszkańcom odbyło
się 14 września 1999 r.,
podczas uroczystej
mszy w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Od tego czasu krzyż nabierał coraz bardziej
symbolicznego znaczenia. W dniu śmierci
Jana Pawła II to właśnie tutaj zgromadziły
się spontanicznie setki mieszkańców Zabrza.
Tradycją stały się też organizowane u podnóża krzyża koncerty wpisujące się w obchody Dni Papieskich. W tegorocznym wystąpili m.in. Alicja Majewska i Włodzimierz
Korcz, którym towarzyszyli artyści chóru Resonans con tutti i Filharmonii Zabrzańskiej
pod batutą Sławomira Chrzanowskiego.
– Krzyż to dziś przede wszystkim miejsce
nieustannej modlitwy – podkreśla ks. Andrzej Mikuła. – Już od dziewięciu lat, w każdą pierwszą sobotę miesiąca wieczorem,

foto: Jerzy Przybysz

wokół nas

Inauguracja tegorocznych Dni Papieskich

pod krzyżem zbierają się wierni i modlą się
w skupieniu. O godzinie 21.37 wznoszą symboliczne światełko do nieba. W tych nabożeństwach uczestniczą nie tylko mieszkańcy
Zabrza. Przyjeżdżają tu również osoby z innych miast. Mówią, że właśnie tutaj czuje
się prawdziwego ducha polskiego papieża
i tu, pod tym krzyżem, można się poprzez
szczerą modlitwę z nim połączyć – dodaje
proboszcz parafii św. Wojciecha.

Park tętniący życiem
Od kilku lat tereny przy kościele św. Wojciecha stają się także coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do rekreacji. W grudniu 2006
r. oddano tu do użytku pierwszą część parku
im. Jana Pawła II, który dwa lata później powiększył się o kolejne tereny. Do dyspozycji
są tu korty tenisowe i skatepark. Na maluchy czeka plac zabaw. W lutym tego roku
otwarty został tu kompleks sportowo-rekreacyjny „Aquarius KOPERNIK”, w którym do
dyspozycji gości jest m.in. kilka basenów,
zewnętrzna zjeżdżalnia, jacuzzi, sauny i inne
atrakcje SPA. Park im. Jana Pawła II to obecnie jedno z miejsc, które w pogodne dni są
najchętniej odwiedzane przez mieszkańców
naszego miasta. 

WG

foto: Jerzy Przybysz

Publiczność zebrana przy kościele św. Wojciecha wysłuchała...

...pieśni sakralnych w wykonaniu m.in. Alicji Majewskiej
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wokół nas
Wybitny kardiochirurg wspomina wykład Ojca Świętego poświęcony transplantacjom narządów

Głos, który służył ratowaniu życia
całkowite i nieodwracalne ustanie wszelkiej
aktywności mózgowej, jeśli jest rygorystycznie stosowane, nie wydaje się pozostawać
w sprzeczności z istotnymi założeniami rzetelnej antropologii.

***

Prof. Marian Zembala był jednym z naukowców uczestniczących w papieskim wykładzie

Papież Jan Paweł II dał się poznać
jako wybitny wykładowca. Przekonali się o tym m.in. uczestnicy
XVIII Międzynarodowego Kongresu

że jednym ze sposobów krzewienia autentycznej kultury życia jest „oddawanie organów, zgodnie z wymogami etyki, w celu
ratowania zdrowia, a nawet życia chorym,
pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei”.

Światowego Towarzystwa Transplantologicznego, który w sierpniu 2000 r. odbył się w Rzymie.
W Pałacu Kongresów Ojciec Święty spotkał się z czterema tysiącami naukowców z 60 krajów.
– Byłem uczestnikiem tego Kongresu i tego
niezwykłego spotkania. Zapamiętaliśmy je
wszyscy, wierzący i niewierzący, wyznawcy
różnych religii, jako bardzo ważny głos Kościoła, który dobrze służył ratowaniu życia,
przywracaniu zdrowia i trosce w wymiarze
medyczno-etycznym o godność i zdrowie
człowieka – podkreśla prof. Marian Zembala,
dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca.
Poniżej zamieszczamy fragmenty papieskiego przemówienia, naświetlającego najważniejsze problemy etyczne związane z przeszczepem organów ludzkich.

***

Technika przeszczepów to wielki krok naprzód w dziejach nauki służącej człowiekowi. Niemało jest dzisiaj ludzi, którzy zawdzięczają życie przeszczepowi organów.
W coraz większej mierze technika przeszczepów jawi się jako skuteczna metoda realizacji podstawowego celu wszelkiej medycyny,
którym jest służba ludzkiemu życiu. Dlatego
w encyklice „Evangelium vitae” wskazałem,
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***

Przede wszystkim należy podkreślić, że
każdy przeszczep organu ma swoje źródło
w decyzji o wielkiej wartości etycznej: decyzji, aby bezinteresownie ofiarować część
własnego ciała z myślą o zdrowiu i dobru
innego człowieka. Na tym właśnie polega
szlachetność tego czynu, który jest autentycznym aktem miłości. Nie oznacza on jedynie oddania czegoś, co do nas należy, ale
co jest częścią nas samych, jako że „na mocy
substancjalnego zjednoczenia z duszą rozumną ciało ludzkie nie może być uważane
tylko za zespół tkanek, narządów i funkcji;
(...) jest bowiem częścią istotną osoby, która
poprzez to ciało objawia się i wyraża”.

***

Uznanie wyjątkowej godności człowieka
ma jeszcze jeden istotny skutek: żywotne
organy występujące pojedynczo w ciele
człowieka mogą być usunięte dopiero po
śmierci, to znaczy pobrane z ciała kogoś,
kto z całą pewnością nie żyje. (...) Wiąże
się z tym jedno z najbardziej dyskusyjnych
zagadnień współczesnej bioetyki, budzące też poważne wątpliwości w umysłach
zwykłych ludzi: kiedy można uznać, że
dana osoba z całą pewnością umarła? (...)
W tym miejscu można orzec, że przyjęte
w ostatnim okresie kryterium, na podstawie
którego stwierdza się śmierć, a mianowicie
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Mimo wysiłków podejmowanych w celu
upowszechnienia praktyki donacji organów, w wielu krajach dostępne obecnie
zasoby nie wystarczają na zaspokojenie potrzeb medycznych. Istnieje zatem konieczność sporządzania list osób oczekujących
na przeszczepy, przy czym należy stosować
jasne i odpowiednio uzasadnione kryteria.
Z moralnego punktu widzenia oczywistym
wymogiem sprawiedliwości jest stosowanie
takich kryteriów przyznawania darowanych
organów, które nie mają charakteru „dyskryminującego” (tzn. opartych na wieku,
płci, rasie, religii, pozycji społecznej itp.) ani
„utylitarnego” (tzn. opartych na zdolności
do pracy, przydatności społecznej itp.). Decyzja o tym, kto powinien mieć pierwszeństwo jako odbiorca danego organu, winna
natomiast być podejmowana na podstawie
kryteriów immunologicznych i klinicznych.

***

Ostatnie zagadnienie dotyczy możliwości alternatywnego rozwiązania problemu
uzyskiwania ludzkich organów do przeszczepów, a mianowicie tzw. ksenotransplantów, czyli przeszczepów organów
zwierzęcych – praktyki w dużej mierze pozostającej jeszcze na etapie eksperymentalnym.
(…) aby ksenotransplant był dopuszczalny,
przeszczepiany organ nie może naruszać
psychicznej i genetycznej tożsamości osoby, która go przyjmuje; ponadto musi także
istnieć dowiedziona biologiczna możliwość,
iż przeszczep się uda i że nie narazi odbiorcy
na niekontrolowane ryzyko.

***

Na zakończenie pragnę wyrazić nadzieję, że
dzięki pracy wielu ofiarnych i wysoko wykwalifikowanych osób badania naukowe
i technologiczne w dziedzinie przeszczepów
będą się nadal rozwijały, rozszerzając się
także na nowe, eksperymentalne terapie,
które mogą zastąpić przeszczepy organów,
jak zdają się zapowiadać najnowsze postępy w dziedzinie protetyki.

wokół nas
O zabrzańskich pielgrzymkach do Rzymu opowiada ksiądz prałat Józef Kusche

foto: parafia św. Anny

Czuliśmy, że ktoś na nas czeka

Ksiądz Józef Kusche i pielgrzymi z Zabrza podczas spotkania z papieżem Janem Pawłem II

Był 1986 rok, kiedy z Zabrza do Rzymu wyruszyła pierwsza zorganizowana pielgrzymka. Od tamtej pory do Watykanu praktycznie co
roku jeździł przynajmniej jeden autokar wiernych. Organizatorem
wyjazdów był przez lata ksiądz prałat Józef Kusche, emerytowany
obecnie proboszcz parafii św. Anny.
16 października 1978 r. Karol Wojtyła przywitał się z wiernymi na placu św. Piotra jako
nowy papież Jan Paweł II. W ten sposób
rozpoczął się niezwykły pontyfikat papieża,
który zasłynął z tego, że chciał być wśród
ludzi. Spotykać się z nimi, wysłuchiwać,
rozmawiać. – I tak się to zaczęło. Polacy
poczuli, że w Watykanie jest zawsze ktoś,
kto czeka, ktoś, kto umie z Polakami porozmawiać i jeszcze do tego życzliwie przyjąć
– uśmiecha się ks. Józef Kusche.
Już wtedy pojawiła się chęć wyjazdu do Rzymu, ale minęło kilka lat, zanim pierwsza zorganizowana grupa pielgrzymów z Zabrza pojechała do Włoch. – Żyliśmy w zamkniętym
kraju. Nagle pojawiła się możliwość wyjazdu
za granicę, a więc każdy chciał i dlatego zaczęliśmy organizować takie wyjazdy. To było
po prostu wyczucie czasu, takie zapotrzebowanie. Wcześniej jeździliśmy już po Polsce,
więc mieliśmy doświadczenie pielgrzymkowe – opowiada ks. Kusche. Tu przedsięwzięcie było jednak bardziej skomplikowane.
– Należało zorganizować prowiant nie tylko
na drogę, ale też na cały czas trwania pielgrzymki. A w latach 80. i na początku 90.
ubiegłego stulecia zaopatrzenie sklepów
było strasznie ubogie w porównaniu z dzisiejszym. W dodatku większość artykułów
spożywczych sprzedawana była w ograni-

czonej ilości i na kartki. Trzeba też było przygotować namioty, karimaty, kuchenki gazowe, bo na czas pielgrzymowania musieliśmy
być całkowicie samowystarczalni. Tak więc
przygotowania były wielorakie, nie ograniczały się wyłącznie do sfery ducha – opowiada na łamach rocznicowego albumu „110
lat św. Anny w Zabrzu” Gizela Stojewska.
Wyjazdy pod koniec lat 80. i na początku lat
90. XX w. znacznie różniły się od tych współczesnych.
– Zaczęliśmy jeździć autobusami, takimi
z minionej epoki, ikarusami, to były wtedy
najlepsze autobusy. Wtedy ci ludzie przeżywali coś, co dzisiaj jest już niemożliwe
do odtworzenia. Dlatego, że dla nas to był
świat całkowicie inny, wspaniały, otwarty
i dlatego tych pielgrzymek było aż tyle –
wspomina ks. Kusche.
W pierwszych latach regularnie jeździły
dwa, a nawet trzy autokary pielgrzymów.
Każdorazowo celem wyjazdu był Watykan
i spotkanie z papieżem. Jak wspomina ks.
Kusche, każde z nich było inne, ale zawsze
pielgrzymi czuli się w Watykanie jak u siebie, bo przecież gospodarz był ich rodakiem.
– Po spotkaniu z papieżem mówili o dotyku
miłości Kościoła dla każdego człowieka. Papież z każdym się witał, każdemu podawał
rękę. Dzieci się do niego przytulały. Niby

czasu było niewiele, ale kiedy papież pojawiał się obok, każdy czuł się najważniejszy,
czuł, że papież jest tylko dla niego. Wszystkim towarzyszyły ogromne emocje, które
narastały, kiedy się czekało, a potem wchodził papież, który rozładowywał te emocje,
bo albo powiedział coś śmiesznego, albo się
uśmiechnął – wspomina ks. Józef Kusche.
Bardzo długo spotkania z rodakami odbywały się w dodatkowo wyznaczony dzień.
Jan Paweł II zapraszał również Polaków do
Castel Gandolfo. – Raz miałem okazję odprawiać mszę świętą z papieżem i nawet czytałem ewangelię. To bardzo ważny dla mnie
moment – podkreśla ks. Kusche. – Pamiętam
jeszcze jedno wydarzenie, dość zabawne.
W 2000 roku, który był rokiem jubileuszowym, pojechaliśmy znów na pielgrzymkę.
Miało się odbyć spotkanie z papieżem,
przygotowane były miejsca, niektóre oznaczone kartkami dla kogo są przeznaczone.
Nam udało się usiąść na ławach rządowych,
bo siostra, która była tam, była nam bardzo
przychylna. Znała mnie, zawsze pomagała
i ona dała nam bilety. Najlepsze jakie miała.
I dzięki temu siedzieliśmy w dobrym miej-

Niezwykła atmosfera pielgrzymek

scu – uśmiecha się zabrzański duchowny.
Ksiądz Józef Kusche podkreśla, że papież
zawsze interesował się losem swoich rodaków. Podczas spotkań w Watykanie pytał
o sytuację w kraju, a kiedy odwiedzała go
pielgrzymka z Zabrza, dopytywał o księdza
prałata Pieruszkę, którego znał. – Któregoś
roku zaprosiłem papieża do Zabrza. A on
zapytał z uśmiechem: „Zabrze, Zabrze, to
takie zadymione miasto, czy wy jeszcze tam
słońce widzicie?” – opowiada ks. Kusche.
Od czasu pierwszego wyjazdu pielgrzymów
z Zabrza do Watykanu minęło już wiele
lat, ale wspomnienia tamtych wyjazdów
z plecakiem, zapasem jedzenia i śpiworem
z pewnością wrócą w dniu kanonizacji. 

SOR
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wokół nas
Już 17 maja zainaugurujemy VII edycję Metropolitalnego Święta Rodziny

Dla wzmocnienia rodzinnych więzi
Będą koncerty, zawody sportowe, wystawy, festyny, naukowe konferencje
i sympozja. Wspólny mianownik wszystkich przedsięwzięć to troska o roW maju rusza VII Metropolitalne Święto Rodziny. W tym roku honorowym
patronatem objęła je para prezydencka Anna i Bronisław Komorowscy.
smyczkową orkiestrę – zapowiada dyrektor
DMiT Wiesław Śmietana. Koncertowi towarzyszyć będzie otwarcie wystawy „Rodzina
Miłością Wielka”. Właśnie te słowa są hasłem
tegorocznej edycji MŚR. – Papież Jan Paweł II
powiedział kiedyś, że przyszłość świata idzie
przez rodzinę. Metropolitalne Święto Rodziny to okazja do umocnienia się na wszystkie
365 dni w roku. Zapraszam wszystkie rodziny

foto: Tomasz Koperwas

Tegoroczna edycja przedsięwzięcia zainaugurowana zostanie w Domu Muzyki i Tańca 17 maja. Na scenie wystąpi 14-osobowa
rodzina Pospieszalskich, jedna z najbardziej
znanych w Polsce muzykujących rodzin. – Ich
głosy zachwycają publiczność od lat. Trudno
znaleźć instrument, na którym nie grają. Raz
usłyszymy więc orkiestrę dętą, za chwilę kapelę rockową, jazzband, a potem kameralną

Metropolitalne Święto Rodziny zainauguruje występ rodziny Pospieszalskich

Dzieci, pamiętajcie! W poniedziałek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki

Święto wszystkich Mam
Są osoby, dla których Metropolital-ne Święto Rodziny ma charakter szczególny. To z pewnością
wszystkie mamy. A zwłaszcza
te, które przypadający 26 maja
Dzień Matki obchodzić będą po
raz pierwszy.
– To będzie dla mnie wyjątkowe święto, bo w końcu to mój debiut w roli
mamy – uśmiecha się Ewa Kaczyńska (na zdjęciu obok), mama małego Franka. – Cieszę się, że spędzimy
ten dzień w trójkę. Do pełni szczę-
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foto: KPRP / Wojciech Grzędziński

dzinę, umacnianie jej i wskazywanie na przekazywane w niej wartości.

Anna i Bronisław Komorowscy

do uczestnictwa w przygotowanych wydarzeniach – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która przed laty, wraz
z tragicznie zmarłą wicemarszałek Senatu
Krystyną Bochenek, zainicjowała projekt. Od
tego czasu przyciąga on co roku kolejne miasta i instytucje.
– Siłą tego święta jest współpraca wielu
podmiotów życia społecznego, które łączy
rodzina. Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom za dotychczasowe zaangażowanie –
mówi arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki, który objął święto honorowym
patronatem wraz z ordynariuszem gliwickim
biskupem Janem Kopcem i opolskim – biskupem Janem Czają.
Imprezy wpisujące się w program Metropolitalnego Święta Rodziny potrwają do
drugiej połowy czerwca. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych propozycji można znaleźć na stronie internetowej
www.swieto-rodziny.pl. 
MM
ścia brakuje mi tylko świadomie wypowiedzianego słowa „mama”. Ale na to jeszcze
przyjdzie czas – dodaje Ewa. Dokładna
data, w której obchodzony jest Dzień Matki, różni się w poszczególnych krajach.
W Polsce to 26 maja. Nasze mamy świętują
w tym dniu od 1914 r., kiedy to pierwszy
Dzień Matki obchodzony był w Krakowie.
Geneza samego święta jest jednak znacznie starsza i sięga czasów starożytnej
Grecji i Rzymu. Kultem otaczano wówczas
matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. Zwyczaj powrócił w XVII-wiecznej Anglii.
Tzw. niedziela u matki oznaczała tam wizytę w katedrze, a dzień ten był wolny od
pracy. Współczesny Dzień Matki to okazja
do wręczenia mamom kwiatów, laurek
i słodkich upominków. A przede wszystkim przypomnienia, jak bardzo są dla nas
ważne. A my wszystkim mamom życzymy,
by uśmiech gościł na ich twarzach każdego
dnia, nie tylko 26 maja. 
SOR

wokół nas

Zadbajmy o czas dla naszych bliskich
Rozmowa z biskupem Janem
Kopcem, ordynariuszem gliwickim
W maju rozpoczyna się kolejna edycja Metropolitalnego Święta Rodziny. Jak Ksiądz
Biskup postrzega tę inicjatywę?
Pomysł ogłoszenia w 2008 roku Metropolitalnego Święta Rodziny wyrósł z refleksji
nad kondycją podstawowych wspólnot społecznych w najbardziej gęstej aglomeracji
w naszym kraju. Inicjatywa ta zrodziła się
ze świadomości, że dzisiaj człowiek ma coraz mniej oparcia w naturalnym wymiarze
swej egzystencji. Temat ten angażuje wiele
podmiotów, co pokazuje, że problem współczesnych niedostatków rodziny jest złożony
i wymaga naświetlenia z wielu stron. Mogę
wypowiedzieć się tylko od strony nauczania
Kościoła, który zachowanie właściwych relacji i proporcji wypływających z naturalnych
więzów ma wpisane jako niezbywalne przesłanie w IV przykazaniu Dekalogu: „Czcij
ojca swego i matkę”. Jest coś z misterium
w tej formule, a więc dotykamy obszaru nie
tylko z kręgu umowy społecznej. Dlatego
metropolia w sensie kościelnym, obejmująca archidiecezję katowicką oraz diecezje
opolską i gliwicką, podjęła dalekowzroczną
próbę uwrażliwiania w obrębie tych zadań.
„Rodzina miłością wielka” to hasło tegorocznej edycji święta. Jaka jest kondycja
rodziny w dzisiejszych czasach?
Jestem przekonany co do powszechnej
zgody, że należy przyłożyć się do rzetelnej
refleksji nad rodziną współczesną. Wszyscy
wyczuwamy, że temat pojawił się w dość
specyficznym kontekście, który najkrócej
można ująć w słowach: wymieramy jako
społeczeństwo, nie będzie miał kto pracować na nasze emerytury. Owszem, jest to
z gruntu egoistyczne spojrzenie i niewielu
ma odwagę powiedzieć, że liczy się jeszcze
coś więcej, czyli człowiek, który powinien na
świecie pojawić się w otoczeniu miłujących
go osób, które są do tego dojrzale przygotowane i będą mogły mu zapewnić pomyślną
drogę przez życie. Hasło „Rodzina miłością
wielka” idzie jakby pod prąd wykpionym
dziś pojęciom „narodziliśmy się z miłości”,
„miłość jest zdolna ocalić świat” itp. Z pewnością pojawi się więcej haseł, które jednak
nie powinny być zakotwiczone tylko w kategoriach politycznych, społecznych czy ekonomicznych. Optymizmem napawa jednak
fakt włączenia się w to dzieło czynników
samorządowych i państwowych.

Dzisiejsze zabieganie wpływa na jakość relacji w rodzinie? Jak znaleźć złoty środek?
Pytanie brzmi nieco prowokacyjnie. Nie
Kościół jest autorem dzisiejszego zabiegania. Wręcz przeciwnie, od pokoleń Kościół
przypomina, że zabieganie ma negatywny wpływ na kondycję i walor życia w rodzinach i prowadzi do destrukcji więzów
społecznych. Każdy obserwator, nawet bez
autorytetu swego urzędu, gotów jest to potwierdzić. Nie tylko mam na myśli zwykły
chaos w harmonogramie zadań, ale i odrywanie się od rzeczywistego biegu życia.
Wchodzimy coraz częściej w świat fikcji,
proponujący łatwe rozwiązania, gdzie świat
wirtualny ma być gotową propozycją. Złoty
środek, zdefiniowany przez Kościół, podpowie, że nieodzowne jest przestrzeganie
miary „godnej egzystencji”. Słyszymy w szerokich kontekstach wołania o zapewnienie
porządku prawnego w takich obszarach, jak
praca obojga rodziców, samotne matki, tzw.
becikowe, karty dużych rodzin. W tych hasłach pobrzmiewają chęci znalezienia lekarstwa na dzisiejszy brak proporcji w naszym
życiu. Określenie ich to zadanie dla wielu
wyspecjalizowanych struktur, na które jako
podatnicy łożymy wcale niemałe sumy. Bowiem śmiertelnym niebezpieczeństwem
jest postępująca degeneracja więzów wśród
najbliższych. Przykład ewangelicznego syna
marnotrawnego stanowić może ilustrację
tego niebezpieczeństwa. Wszystko, co nie
zostało wypracowane własną aktywnością
w duchu odpowiedzialności, z biegiem czasu prowadzi do oderwania od właściwego
biegu życia.

Jaka jest recepta na dobrą, kochającą się
rodzinę?
Wystarczy zajrzeć do pierwszego z brzegu
podręcznika, opracowanego z inspiracji katolickiej, by się dowiedzieć, że od wieków
podstawą tego nauczania jest apelowanie
do dojrzałości osobowej, wyzbytej egoistycznego celu i szanującego wzajemnie
wszystkich uczestników wspólnotowego
życia. Zapewnienie rzeczywistej przestrzeni
psychicznej, dobrze zaplanowany i zagospodarowany wolny czas dla całej rodziny, wzajemne zainteresowanie zadaniami, zajęciami, przeżyciami czy potrzebami męża i żony,
rodziców względem dzieci i wszystkie dalsze relacje przyczyniłyby się do promowania zdrowych zachowań. W tym wymiarze
odwołać się należy do umiejętnego łączenia
i czerpania z doświadczeń kolejnych pokoleń. Nie eksperymentowania na fundamentach naturalnych tylko w imię zaszokowania
nowatorskim szykiem. Dlatego wydarzenia
z okazji Metropolitalnego Święta Rodziny
uwzględniają rozbudowaną ofertę spotkań:
naukowe sympozja i konferencje, koncerty,
konkursy plastyczne i literackie, pikniki rodzinne. Wszystko, by pokazać autentyczne
piękno życia rodzinnego, wsparte na odwołaniu do sfery religijnej.
Do inicjatywy każdego roku dołączają się
kolejne miasta i instytucje. W jakim kierunku powinno się rozwijać MŚR i jak duży
może być jego zasięg w przyszłości?
Pocieszający to fakt i miło o tym wiedzieć.
Taki kierunek dalszego działania pozwoli
z nadzieją patrzeć w przyszłość. To, na czym
Kościołowi zawsze zależy, to zapewnienie,
by przemawiał dojrzały, zunifikowany cel,
jakim ma być zdrowa rodzina. W każdej
sytuacji ona powinna stanowić odniesienie do podpory i oparcia, zdolnych kształtować zdrowe postawy, nawet hartujące
wolę i chęć życia. Oby udawało się rozwijać w człowieku uczciwość, przejrzystość
postaw, autentyczną pracowitość, będące
przeciwieństwem tragicznych postaw w postaci lenistwa, życia na koszt innych, braku
odpowiedzialności za siebie i innych. Tego
pozytywnego wysiłku nigdy za wiele. Jak
duży może być zasięg w przyszłości? Marzeniem byłoby uniknięcie wrażenia, że to Kościołowi coś się nie podoba i to on wzywa do
krucjaty. To pytanie należałoby zatem skierować do odpowiedzialnych decydentów.
Dziękuję za rozmowę i pozdrawiam nasze
rodziny w całej metropolii górnośląskiej!
Rozmawiała: Magdalena Mionc
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Komisja Budżetu i Inwestycji
8.05. godz. 16.00 – stan realizacji inwestycji pn. „Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka”. Komisja wyjazdowa.
12.05. godz. 16.00 – inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych
w latach 2010–2014. Projekty przygotowywane do realizacji w kolejnych latach.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
13.05. godz. 16.00 – zarządzanie zasobem komunalnym: dochody realizowane
przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Obrotu Nieruchomościami
w 2013 roku. Zamierzenia w zakresie poprawy efektywności w 2014 roku.
15.05. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
14.05. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
21.05. godz. 18.00 – realizacja zadań
związanych z upowszechnianiem kultury i dziedzictwa, zleconych w ramach
otwartego konkursu ofert w 2013 roku
– tryb ogłoszenia, weryfikacji, akceptacji,
finansowania.
Komisja Oświaty i Wychowania
14.05. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
21.05. godz. 16.00 – pracownicy niepedagogiczni zabrzańskich szkół – zatrudnienie, poziom wynagrodzenia.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
12.05. godz. 16.00 – inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych
w latach 2010–2014. Projekty przygotowywane do realizacji w kolejnych latach.
15.05. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
14.05. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
28.05. godz. 16.00 – sprawy bieżące
mieszkańców.
Komisja Rewizyjna
15.05. godz. 14.00 – sprawozdanie prezydenta Zabrza z wykonania budżetu i absolutorium za 2013 r.
Komisja Sportu,
Turystyki i Rekreacji
14.05. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
20.05. godz. 16.00 – sport, turystyka i rekreacja – działania w ostatnich czterech
latach.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
8.05. godz. 16.00 – stan realizacji inwestycji pn. „Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka”. Efekty wprowadzonego programu naprawczego w Szpitalu Miejskim
w Zabrzu Sp. z o.o. Komisja wyjazdowa.
15.05. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
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Za nami kwietniowa sesja Rady Miasta

foto: Igor Cieślicki

Plan pracy komisji Rady Miasta

z życia nas
wokół
samorządu

O prowadzonych działaniach mówił Tadeusz Dębicki, prezes spółki „Stadion w Zabrzu”

Zabrze sportowe i ekologiczne
Prezentacji podejmowanych w mieście przedsięwzięć proekologicznych
oraz działań zmierzających do dokończenia budowy Stadionu im. Ernesta Pohla poświęcona była kwietniowa sesja Rady Miasta. Radni uchwalili także program „Zabrzański Senior 65+” i określili zadania finansowane w tym roku w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Na pytania radnych dotyczące prac przy budowie stadionu odpowiadał podczas sesji
prezes spółki „Stadion w Zabrzu” Tadeusz
Dębicki.
– Założenie jest takie, by we wrześniu rozegrać mecz już na nowym obiekcie. To
ambitny cel, który jest możliwy do zrealizowania, choć w dużej mierze zależy od
przebiegu procedur przetargowych. My
ze swej strony robimy wszystko, by to się
udało – zapewniał prezes Tadeusz Dębicki, który w ramach przygotowanej prezentacji przedstawił m.in. stopień zaawansowania prac z poszczególnych dziedzin.
O podejmowanych w mieście inwestycjach
proekologicznych mówiła z kolei wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba. W przedstawionej radnym prezentacji znalazły się
szczegółowe informacje dotyczące programu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, programu ograniczania
niskiej emisji, poprawy gospodarki wodnościekowej oraz rekultywacji terenów nad
Bytomką. – Wszystkie te działania przyczyniają się w dużej mierze do zmiany wizerunku naszego miasta – podkreślała wiceprezydent Katarzyna Dzióba.
Radni przyjęli w kwietniu program „Zabrzański Senior 65+”. Jego celem jest pod-
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niesienie poziomu aktywności osób, które
skończyły 65 lat, poprzez zwiększenie dostępności usług rekreacyjnych, sportowych
i kulturalnych. Umożliwić mają to oferowane seniorom ulgi. Liczba uprawnionych do
zniżek osób szacowana jest na 30 tysięcy.

SOR
Usłyszane na sesji:
– Myślę, że nie podrzuciliśmy firmie kukułczego gniazda.

Dyżury radnych
Urząd Miejski
ul. Religi 1
pn. 15–16, czw. 10–11

MAJ
5 (pn.)
8 (czw.)
12 (pn.)
15 (czw.)
19 (pn.)
22 (czw.)
26 (pn.)
29 (czw.)

Łucja Chrzęstek-Bar,
Czesława Kowalczyk
Jan Urban
Krystian Jonecko,
Rafał Marek
Marianna Kaernbach
godz. 13.00 – Jerzy Wereta
Stanisława Mikulak,
Anna Solecka-Bacia
Elżbieta Adach
Gerd Piernikarczyk

wokół nas
Profesor Philip Zimbardo chce uczyć młodych ludzi, jak być dobrym

Ceniony psycholog z wizytą w Zabrzu
Historyczny eksperyment

foto: Kopalnia Guido

Philip George Zimbardo (ur. 23 marca
1933 r.) – amerykański psycholog, wykładowca akademicki, znany m.in. z badań
nad nieśmiałością; w 1971 r. przeprowadził jeden z najbardziej znanych eksperymentów w historii psychologii – w zainscenizowanych na więzienie piwnicach
Wydziału Psychologii Uniwersytetu Stanforda zamknięto 24 zdrowych studentów,
których podzielono losowo na dwie grupy:
więźniów i strażników; eksperyment miał
pokazać znaczenie wpływu sytuacji społecznej na zachowanie jednostki.

Profesor Philip Zimbardo z ciekawością przemierzał podziemne wyrobiska

Jeden z najbardziej cenionych psychologów na świecie odwiedził
Zabrze. Profesor Philip Zimbardo zwiedził Kopalnię Guido i spotkał
się z młodzieżą oraz pracownikami Pracowni Psychologiczno-Peda-

foto: Kopalnia Guido

Profesor Philip Zimbardo przyjechał na
Śląsk w związku z otwarciem Zimbardo
Youth Center w Katowicach-Nikiszowcu.
W programie wizyty znalazło się też Zabrze. Znany psycholog spotkał się w Kopalni Guido z młodzieżą i opowiadał
o swoim programie, który pilotażowo ma
zostać wprowadzony w kilku szkołach
średnich. Młodzież mogła go również zapytać o zagadnienia z dziedziny psychologii.
– Myślę, że profesor Zimbardo może za-

Chwila przed zjazdem do Kopalni Guido

imponować nam swoją wiedzą na temat
psychiki człowieka, na temat jego zachowań, również w niecodziennych sytuacjach.
Przeprowadził wiele doświadczeń, również
takich kontrowersyjnych. Kojarzę go z eksperymentu, który przeprowadził z udziałem
więźniów i strażników. Badał w ten sposób
zachowania ludzi w różnych sytuacjach –
mówi Martyna Wolanowska, uczennica X Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu.
Prof. Zimbardo jest znanym i cenionym
psychologiem. Z jego książek korzystają
studenci psychologii w całym kraju. Profesor wyjaśniał podczas spotkania w Zabrzu,
na czym będzie polegał jego pilotażowy
program dla młodzieży. – Chcę uczyć ludzi, jak być bohaterami. Nazwaliśmy ten
program „Bohater na każdy dzień”. Chodzi
nam o to, żeby uzyskać pewien zwyczaj,
żeby codziennie zachowywać się lepiej,
być dobrym, pomocnym i uprzejmym. Przygotowane lekcje mają pomóc w poznaniu
ciemnej strony człowieka, jego uprzedzeń.
Mając taką wiedzę, możemy odwracać te
sytuacje i stawać się dobrymi. Nawet wtedy, kiedy inni nadal zachowują się niewłaściwie – zwraca uwagę profesor Philip Zimbardo. Program ma zostać wprowadzony
na próbę w kilku szkołach średnich, a jeśli
przyniesie zadowalające rezultaty, będzie
zalecany we wszystkich szkołach. Tak ustalono podczas spotkania z minister edukacji
narodowej. – Wymyśliłem program o bo-

foto: Kopalnia Guido

gogicznej w Zabrzu.

Przejażdżka podwieszaną kolejką

haterach, a w Polsce znaleźli się ludzie,
którym on się bardzo spodobał i którzy
zaprosili mnie do współpracy. Sam często
przyjeżdżam do Polski. Wiem, że studenci
korzystają tu z moich podręczników. Polska ma też wielkie tradycje związane z bohaterstwem i heroizmem. Stawiała opór
hitlerowcom i komunizmowi. My chcemy
przekształcić ten heroizm z militarnego na
cywilny – tłumaczy prof. Zimbardo. – Musimy sprowokować młodych ludzi, a także
dzieci, żeby zaczęli postrzegać siebie i otoczenie w sposób jak najbardziej pozytywny.
A także, żeby wiedzieli, jak uczynić świat
lepszym, żeby wiedzieli, jak postrzegać innych, jak komuś pomóc, sprawić, żeby był
szczęśliwy. Oni przekażą to swoim koleżankom, kolegom, rodzicom – podsumowuje
wybitny psycholog, który podczas pobytu
w Zabrzu zwiedził również Kopalnię Guido.
Na trasie podziemnej wycieczki znalazła
się m.in. przejażdżka podwieszaną kolejką.

SOR
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W maju mija dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Zabrze wykorzystuje unijną szansę

foto: UM Zabrze

tość projektu wyniosła około 141,3 mln euro,
z czego ponad 58 mln euro stanowiło unijne
dofinansowanie. Obecnie realizowany jest
drugi etap inwestycji, który obejmuje budowę lub przebudowę 69 km kanalizacji sanitarnej, 68 km kanalizacji deszczowej, 31 km
wodociągów oraz odtworzenie 320 tysięcy
metrów kwadratowych jezdni i chodników.
Wartość II etapu przebudowy zabrzańskiej
sieci wodno-kanalizacyjnej to 220 mln zł.
Prawie 104 mln zł stanowi pozyskane przez
samorząd unijne dofinansowanie.
– Mam świadomość utrudnień, z jakimi borykają się mieszkańcy, ale są rzeczy, które
trzeba zrobić, by myśleć o dalszym rozwo-

Przygotowana dzięki unijnemu wsparciu efektowna siedziba Filharmonii Zabrzańskiej

To dziesięć lat, które zmieniło oblicze Polski. Z szans, jakie dało naszemu krajowi wstąpienie do Unii Europejskiej, umiejętnie korzysta rówfoto: UM Zabrze

nież Zabrze. Lista przedsięwzięć, których realizacja stała się możliwa
dzięki wsparciu unijnych funduszy, systematycznie się wydłuża. Do
największych należą przebudowa miejskiej sieci wodno-kanalizacyj-

Rewitalizowane brzegi Bytomki

nej, prace nad udostępnieniem turystom Głównej Kluczowej Sztolni

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej to
największa inwestycja w historii Zabrza.
Wartość podzielonego na dwa etapy przedsięwzięcia sięga 800 mln zł. W ramach
pierwszej części gigantycznego projektu
w ciągu dwóch lat zbudowano lub przebudowano 89 km sieci wodociągowej, 101 km

kanalizacji deszczowej i 127 km kanalizacji
sanitarnej. Wybudowano 17 przepompowni
ścieków sanitarnych, a jedną przebudowano. Zmodernizowana została oczyszczalnia
ścieków „Śródmieście”.
Odtworzonych zostało około 380 tysięcy metrów kwadratowych nawierzchni dróg. War-

foto: Igor Cieślicki

Dziedzicznej i rewitalizacja zdegradowanych terenów nad Bytomką.

Jedna z nowych sal WOiZ Politechniki Śl.

Takie są liczby:
41

projektów zrealizowano w Zabrzu
przy dofinansowaniu w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007–2013

193,1 mln zł

to łączna wartość projektów
foto: UM Zabrze

127,5 mln zł

to łączna kwota przyznanego
dofinansowania
Jeden z obiektów tworzących kompleks turystyczny Sztolnia Królowa Luiza
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Wybory w jubileuszowych klimatach
W miesiącu unijnego jubileuszu odbędą się najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego. Do urn pójdziemy w niedzielę, 25 maja. Polacy wybiorą ogółem 51 eurodeputowanych. Na Śląsku do podziału jest sześć mandatów. Głosować można tylko na jedną
listę, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce obok nazwiska kandydata
z tej listy. Lokale wyborcze otwarte będą od godziny 7.00 do 21.00.
foto: wikipedia.org

ju miasta. Po zakończeniu drugiego etapu
projektu Zabrze zyska stabilny fundament
dla kolejnych ambitnych przedsięwzięć –
podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.

foto: Igor Cieślicki

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Unijna dotacja pomogła w termomodernizacji Miejskiego Zakładu Kąpielowego

Szulik. W marcu tego roku zakończyło się
udrażnianie liczącego ponad 2,1 km długości odcinka Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej pomiędzy szybem „Carnall” przy ul.
Wolności a wylotem przy ul. Miarki.
Obecnie prowadzone są prace związane
z zabezpieczeniem chodnika 510, który łączy
główny chodnik sztolni z szybem „Wilhelmina”. Wydrążony w pokładzie węgla chodnik
jest jedynym tego rodzaju wyrobiskiem, jakie zachowało się do naszych czasów.
Dzięki unijnemu wsparciu coraz bogatsza
staje się również oferta Kopalni Guido. Rewitalizowane są podziemne pomieszczenia
i wyrobiska, a na powierzchni ruszyły właśnie prace związane z rozbudową bazy hotelowo-gastronomicznej.

– Dzięki umiejętnemu korzystaniu z unijnych funduszy możliwe jest budowanie
dobrej marki Zabrza, miasta, w którym chce
się mieszkać i pracować. Miasta, które staje
się coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów i turystów – podsumowuje prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik. 
GOR

foto: Jerzy Przybysz

Niezwykle istotnym dla środowiska projektem jest rewitalizacja zdegradowanych
w wyniku wieloletniej działalności przemysłowej terenów nad Bytomką. Dawny
blask odzyskuje w tej chwili osiem terenów
o łącznej powierzchni 179,8 ha. Znikają tam
dzikie wysypiska, a gleba jest odkażana
lub wymieniana. Sadzone są nowe rośliny
i wyznaczone ścieżki dla rowerzystów i spacerowiczów. Wartość projektu rewitalizacji
sięga 48 mln zł. Prawie 41 mln zł z tej kwoty
pochodzi z unijnego Funduszu Spójności.
Kwotę 71 mln zł przekracza wartość projektu „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”. Jego celem
jest stworzenie kompleksu turystycznego
Sztolnia Królowa Luiza, którego największą
atrakcją będzie Główna Kluczowa Sztolnia
Dziedziczna. Na realizację przedsięwzięcia Zabrze zdobyło unijne dofinansowanie
w wysokości prawie 41,5 mln zł.
– Nasze miasto postawiło na rozwój turystyki przemysłowej. Udostępnienie zwiedzającym Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
sprawi, że Zabrze jeszcze bardziej umocni
swoją pozycję na szlaku zabytków techniki – mówi prezydent Małgorzata Mańka-

foto: UM Zabrze

Dla środowiska i mieszkańców

Budowanie marki miasta
O tym, jak Zabrze skutecznie sięga po unijne dofinansowanie, świadczy m.in. liczba
projektów realizowanych przy wsparciu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007–2013. Dzięki wykorzystaniu tej szansy możemy podziwiać m.in. nową siedzibę
Filharmonii Zabrzańskiej i korzystać z atrakcji gruntownie odnowionego „Aquariusa”
(wcześniej Miejski Zakład Kąpielowy). Możliwe stały się remonty Domu Muzyki i Tańca, Teatru Nowego i hali „Pogoń”. Ruszyła
budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej, uzbrojone zostały tereny inwestycyjne w rejonie ul. Handlowej, nowy budynek
zyskali studenci i wykładowcy Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
A to tylko część z ponad 40 przedsięwzięć.

Dekada w Unii okiem
młodych artystów
Do 1 czerwca w siedzibie Muzeum
Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 3 oglądać można pokonkursową
wystawę „Dekada w Unii”. Znalazły
się na niej plakaty o tematyce związanej z dziesięcioleciem członkostwa
Polski w UE. Na zorganizowany przez
Muzeum Miejskie i Akademię Sztuk
Pięknych w Katowicach konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac. Za najlepszą
jury uznało plakat Szymona Szymankiewicza (na zdjęciu) z Poznańskiego
Uniwersytetu Artystycznego. 
SOR
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Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN świętuje 60-lecie

1954
Przy ul. Strzody 24 w Gliwicach powstaje
Laboratorium nr 7. Polska Akademia
Nauk tworzy je, by badać m.in. ropę
naftową. W 1963 r. Laboratorium zmienia
nazwę na Pracownię Petrochemiczną.

foto: Jerzy Przybysz

1967
Przy ul. Wandy 6 w Zabrzu PAN tworzy
Zakład Fizyki Ciała Stałego. To efekt
rosnącej potrzeby rozwoju elektroniki
opartej o półprzewodniki i wizji konieczności rozwoju badań nad odnawialnymi
źródłami energii.

1968
Powstaje Zakład Polimerów PAN.
Początkowo jego siedziba mieści się
przy ul Strzody 9 w Gliwicach,
a od 1970 r. przy ul. Hagera 17 w Zabrzu.

1970
Pracownia Petrochemiczna zaczyna
funkcjonować jako nowa, niezależna
placówka PAN, pod nazwą Zakład Petroi Karbochemii PAN. Placówka specjalizuje
się w analityce ropy naftowej oraz petrochemii. Prowadzone są tu m.in. badania
nad wykorzystaniem węgla jako paliwa.

1973
Zakład Polimerów przenosi się do
siedziby przy ul. M. Curie-Skłodowskiej
34 w Zabrzu. Prowadzone są tu badania ukierunkowane na otrzymywanie
nowych polimerów i wytwarzanie z nich
materiałów mających zastosowanie
w technice, medycynie i rolnictwie.

1988
Konsekwencją reorientacji tematyki badawczej prowadzonej w Zakładzie Petroi Karbochemii PAN jest decyzja Prezydium Polskiej Akademii Nauk o zmianie
jego nazwy na Zakład Karbochemii PAN.

1994
Zakład Karbochemii przenosi się do siedziby przy ul. Sowińskiego 5 w Gliwicach.

1999
Rozpoczyna się proces scalania trzech
placówek PAN w Zabrzu i Gliwicach.
1 stycznia 1999 r. następuje włączenie
Zakładu Fizyki Ciała Stałego do Centrum
Chemii Polimerów.

2007
W wyniku połączenia Centrum Chemii
Polimerów PAN i Zakładu Karbochemii
PAN powstaje Centrum Materiałów
Polimerowych i Węglowych PAN.

2011

Osiągnięty poziom naukowy Centrum
uzasadnia przekształcenie go w instytut
Polskiej Akademii Nauk.

14
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Uroczystości w siedzibie filharmonii

Gospodarka
na fundamentach wiedzy
Powstają tu najnowszej generacji materiały stosowane m.in. w medycynie i elektronice. Realizowane są międzynarodowe projekty, których
celem jest wprowadzanie do gospodarki innowacyjnych technologii.
Zabrzańskie Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej
Akademii Nauk ma już 60 lat. Jubileuszowa uroczystość odbyła się
w kwietniu w siedzibie Filharmonii Zabrzańskiej.
Centrum jest najstarszą i największą placówką Polskiej Akademii Nauk na Górnym
Śląsku. Choć pod obecną nazwą działa od
stycznia 2007 r., geneza placówki sięga
1954 r. Powstało wówczas laboratorium
zajmujące się badaniem ropy naftowej jako
surowca energetycznego i chemicznego.
Z czasem zakres badań poszerzał się o kolejne dziedziny. – Nasza działalność zmienia
się tak, jak zmieniają się potrzeby gospodarki Polski i świata. Staramy się na nie
odpowiadać – podkreśla profesor Andrzej
Dworak, dyrektor CMPW PAN. – Jubileusz
60-lecia to okazja, by zobaczyć, gdzie jesteśmy i dokąd powinniśmy iść – dodaje.
W CMPW realizowanych jest obecnie wiele
ogólnopolskich i europejskich programów
badawczych. Część z nich zabrzańska placówka koordynuje. Centrum prowadzi trzy
międzynarodowe laboratoria. Obecne badania koncentrują się m.in. wokół otrzymywania materiałów do budowy implantów medycznych, polimerowych nośników leków
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i materiałów biodegradowalnych oraz materiałów stosowanych w optoelektronice.
– W Zabrzu efektywnie łączymy wielowiekową przemysłową tradycję z nowoczesnym
podejściem do ambitnych i innowacyjnych
przedsięwzięć. Szczycimy się uznanymi
ośrodkami naukowymi i badawczymi, wśród
których Centrum Materiałów Polimerowych
i Węglowych PAN zdobyło mocną pozycję
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dziękuje, że macie siłę,
czas i ochotę, by zaszczepiać ciekawość do
nauki wśród najmłodszych – dodaje.
Zorganizowany 24 kwietnia w Filharmonii
Zabrzańskiej jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń dla pracowników za wybitne osiągnięcia. Prezydent RP przyznał, na
wniosek prezesa Polskiej Akademii Nauk,
dwanaście odznaczeń za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki. Dziesięć osób
otrzymało z kolei Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

SOR
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Już tylko pół roku pozostało do otwarcia Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu

Nowy szpital rośnie w oczach

foto: Szpital Miejski

la zostanie również wzbogacony elementami
małej architektury.
Przypomnijmy, że do nowego gmachu przeniosą się oddziały, które do tej pory funkcjonowały w drugim szpitalnym budynku przy
placu Traugutta. Ginekologiczno-położniczy
zostanie rozdzielony na dwa niezależne oddziały. Funkcjonować będą oddział neonatologiczny oraz nowo utworzony oddział patologii ciąży. Łącznie ma się na nich znaleźć
78 łóżek. Lekarze będą mieli do dyspozycji
dwie sale operacyjne, w tym interaktywną
do chirurgii laparoskopowej. Szpitalne oddziały uzupełni rozbudowana część ambulatoryjna. W Centrum działać będą poradnie położniczo-ginekologiczna i diagnostyki
prenatalnej, konsultacji diabetologicznych
dla kobiet w ciąży, laktacyjna, leczenia endometriozy i neonatologii. Swoją siedzibę
znajdzie tu też szkoła rodzenia. Pacjentki rodzące w Centrum będą mogły skorzystać ze
wszystkich dostępnych metod znieczulenia.
– Dzięki tej inwestycji Zabrze stanie się kluczowym w regionie ośrodkiem leczenia chorób kobiecych i położnictwa – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Zgodnie z harmonogramem, prace budowlane i montażowe powinny zakończyć się
w sierpniu tego roku. Kolejny miesiąc poświęcony będzie na wszelkie odbiory techniczne.
Pierwsze pacjentki powinny trafić do Centrum
na przełomie września i października 2014 r.

GOR

Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka wkroczyła w kluczową fazę

Zakończyły się główne roboty konstrukcyjne na budowie Centrum
Zdrowia Kobiety i Dziecka. Powstający przy Szpitalu Miejskim w Biskupicach pawilon znalazł się pod dachem, wstawiono wszystkie okna.
Pierwsze pacjentki będą mogły skorzystać z usług ośrodka jesienią.
Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka
to w ostatnich latach największa w naszym
regionie inwestycja w służbę zdrowia finansowana ze środków publicznych. Z kasy Zabrza
przeznaczono na nią ponad 41 mln zł. Dzięki
temu w naszym mieście powstaje jeden z najnowocześniejszych na południu Polski ośrodków medycznych świadczących kompleksowe
usługi ginekologiczne i położnicze. – Centrum
zostało już przykryte dachem, zakończyliśmy
również montaż okien. Teraz przyszła pora

na roboty instalacyjne. Montujemy instalacje
elektryczne, wodno-kanalizacyjne, układamy
płytki i wyposażamy łazienki. Rozpoczyna się
też przebudowa klatki schodowej w starym
budynku, który z Centrum będzie połączony
dwukondygnacyjnym łącznikiem – tłumaczy
Andrzej Bogoczewicz, inspektor nadzoru inwestycji. Ruszają też roboty w bezpośrednim
otoczeniu nowego pawilonu. W ich efekcie
powstaną dogodny dojazd do budynku, miejsca parkingowe i chodnik. Teren wokół szpita-

Studenci i naukowcy z Lund przedstawili swoją wizję ekologicznego osiedla mieszkaniowego

Szwedzki pomysł na inteligentne miasto
Projekt budowy nowoczesnego osiedla mieszkaniowego, z przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami w zakresie urbanistyki, transportu
i energetyki, przedstawili w Zabrzu goście z Międzynarodowego In-

– Współpracujemy z Zabrzem
od siedmiu lat. Przy okazji
każdej wizyty widzimy, jak
miasto się zmienia. Tym razem chcemy przedstawić
projekt
zrównoważonego
rozwoju dla obszaru tzw. Nowego Miasta.
Chcemy pokazać, jak ożywić ten teren, zwracając szczególną uwagę zarówno na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, jak
też na aspekty społeczne. Przyszłe zielone
osiedle ma być bowiem atrakcyjne nie tylko

pod względem ekologicznym, ale i dostępne
finansowo dla zwykłych zabrzan – mówił
w Zabrzu stojący na czele szwedzkiej delegacji prof. Mikael Backman (na zdj. obok).
Opracowana przez szwedzkich naukowców
koncepcja ma być zachętą dla potencjalnych
inwestorów zainteresowanych budową osiedla mieszkaniowego między Mikulczycami
a Rokitnicą. – Czasem śmiałe koncepcje na
początku mogą dziwić, ale przecież wszystko zaczyna się od pomysłu, który potem
trzeba odważnie realizować. Ten projekt

foto: UM Zabrze

stytutu Przemysłowej Ekonomiki Środowiska Uniwersytetu w Lund.

Szwedzka delegacja w ratuszu

jest mocno innowacyjny, ale taki właśnie
zaprezentujemy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Partnerskie kontakty między Zabrzem a Lund
mają blisko ćwierćwieczną tradycję. Od początku jednym z priorytetów była współpraca na rzecz ochrony środowiska.
WG
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wokół nas
W maju swoje święto obchodzą strażacy i hutnicy

foto: Igor Cieślicki

Pod opieką świętego Floriana

Zabrzańscy strażacy będą świętować w tym roku 8 maja

Trudno przecenić ich ofiarność w niesieniu pomocy innym. Z poświęceniem gaszą pożary, ruszają na ratunek ofiarom wypadków drogowych i usuwają groźne dla środowiska skażenia. 4 maja, w dniu wspomnienia św. Floriana, swoje święto obchodzą strażacy. Ale nie tylko.
Tego dnia świętują także hutnicy.
W zabrzańskiej komendzie Państwowej
Straży Pożarnej służy obecnie 98 strażaków.
Nabory nowych ratowników organizowane
są zwykle raz na rok lub dwa lata. – Te na-

bory zawsze cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, co świadczy o wysokim prestiżu naszego zawodu. Podczas naboru na
jedno wolne miejsce przypada zwykle sied-

Obchodzone 4 maja wspomnienie św. Floriana to dzień,
w którym nasze myśli szczególnie kierują się w stronę strażaków i hutników.
Strażak to więcej niż zawód, to służba na rzecz lokalnej społeczności.
Dziękuję Wam za codzienny trud, poświęcenie
i zaangażowanie w niesienie pomocy mieszkańcom naszego miasta.
Hutnikom dziękuję za wkład w tworzenie wizerunku Zabrza
jako miasta przemysłu opartego o nowoczesne technologie.
Wasza trudna i odpowiedzialna praca wzbudza powszechny szacunek.
W dniu Waszego święta życzę nieustającej opieki św. Floriana,
zdrowia oraz jak najwięcej powodów do satysfakcji,
zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza
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miu, ośmiu chętnych, którzy chcą wstąpić
w nasze szeregi, a zdarzało się że i dwadzieścia osób kandydowało na jeden etat – podkreśla st. kpt. Krzysztof Grabowiec, rzecznik
prasowy zabrzańskiej komendy.
W 2013 r. zabrzańscy strażacy interweniowali 1836 razy, w 2014 r. zanotowali już prawie 800 wyjazdów. W naszym mieście uroczystości z okazji Dnia Strażaka odbędą się
8 maja. Tego dnia wręczone zostaną awanse na wyższe stopnie służbowe i odznaczenia resortowe. Niektórzy wyróżnieni zostaną także podczas obchodów wojewódzkich,
zaplanowanych 22 maja w Katowicach.
Zabrze ma również bogate tradycje, jeśli
chodzi o hutnictwo. To w naszym mieście
działała potężna huta Donnersmarcków,
która po wojnie przekształciła się w Hutę
Zabrze. Od początku tego roku Zabrze jest
również siedzibą koksowniczego giganta,
czyli powstałej w wyniku połączenia Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” i Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej spółki
JSW Koks. Przedsiębiorstwo zatrudnia prawie 2,6 tys. osób. Potencjał produkcyjny
spółki szacuje się na blisko 4 mln ton koksu
rocznie. Żeby wyprodukować taką ilość, potrzebne jest ponad 5 mln ton węgla koksowego. To oznacza, że spółka JSW Koks jest
największym odbiorcą węgla koksowego
z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej i jej
największym zakładem przetwórczym.  WG

wokół nas
Dobiega końca budowa Drogowej Trasy Średnicowej w naszym mieście

Końcowe odliczanie przed otwarciem średnicówki
To świetna wiadomość dla mieszkańców Zabrza! Zarówno tych
zmotoryzowanych, jak i preferujących poruszanie się po mieście
pieszo. W maju ma się zakończyć
budowa ostatniego z zabrzańskich odcinków Drogowej Trasy
Średnicowej. Oddanie drogi do
użytku planowane jest na prze-

foto: Igor Cieślicki

łom czerwca i lipca.

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Poprowadzony nad torami kolejowymi wiadukt robi imponujące wrażenie

Prace wykończeniowe na nasypach

foto: Igor Cieślicki

Kładka nad torami dla pieszych

Węzeł z ul. Roosevelta – lada dzień pojawi się tu ostatnia warstwa nawierzchni

– Aktualnie rozpoczynamy układanie ostatniej, czyli ścieralnej warstwy nawierzchni.
Zostało nam jeszcze postawienie ostatnich
ekranów akustycznych i drobne prace wykończeniowe – tłumaczy Rafał Zasowski
z firmy Eurovia Polska S.A., kierownik budowy. – Chcemy zakończyć budowę do końca
maja. Potem czekają nas odbiory techniczne. To oznacza, że otwarcie nowego odcinka
trasy będzie możliwe na przełomie czerwca
i lipca – dodaje. Ostatni z zabrzańskich odcinków średnicówki ma 2,95 km długości.
Prowadzi od ronda z ul. gen. de Gaulle'a do
granicy z Gliwicami. Oprócz trasy głównej,
biegnącej po nasypie o kubaturze miliona
metrów sześciennych, drogowcy wykonali
tu tunel dla samochodów i pieszych wzdłuż
ul. Jaskółczej, 150-metrowy most nad potokiem Guido, wiadukt nad linią kolejową
oraz węzeł łączący DTŚ z ul. Roosevelta.
– Na wszystkie te obiekty zużyliśmy około
17,5 tysiąca metrów sześciennych betonu –
wylicza Rafał Zasowski. Drogę na prawie całej długości otaczają mury oporowe, których
maksymalna wysokość sięga 12 metrów.
Powstało także jedenaście przepustów dla
zwierząt. Ten fragment trasy kosztował
184,1 mln zł. – Bardzo się cieszę, że budowa
Drogowej Trasy Średnicowej w naszym mieście dobiega końca. Jej otwarcie sprawi, że
Zabrze jeszcze bardziej zyska na atrakcyjności pod względem układu komunikacyjnego. Przedłużenie średnicówki pozwoli także
na odciążenie centrum Zabrza i realizację
kolejnych inwestycji drogowych w mieście
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. Korzyści płynące z przedłużenia średnicówki będą jeszcze bardziej
odczuwalne po wakacjach, gdy do ruchu
oddany zostanie pierwszy z gliwickich fragmentów trasy. Umożliwi on połączenie DTŚ
z autostradą A1. 
GOR
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Na liście obiektów objętych programem termomodernizacji jest już ponad 50 pozycji

W mieście pięknieją kolejne budynki
Estetyka i oszczędności

foto: Igor Cieślicki

Małgorzata
Mańka-Szulik
prezydent Zabrza

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Piłsudskiego

Prawie 80 milionów złotych się-

Szczygielski, naczelnik Wydziału Inwestycji
i Remontów Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Warto zwrócić uwagę, że do tej pory pozytywnie rozpatrzone zostały wszystkie złożone przez Zabrze wnioski o dofinansowanie
przedsięwzięć w ramach programu termomodernizacji. – Na pewno ważna jest jakość
i solidność przygotowanych wniosków. Ich
fundamentem są dobrze wykonane audyty
energetyczne i projekty techniczne. Potem
trzeba szybko reagować na sygnały dotyczące ewentualnych uwag
i szybko uzupełniać
dokumentację,
jeśli jest taka
potrzeba.
Do
tej
p o r y
mamy

ga łączna wartość realizowanych
w Zabrzu projektów dotyczących
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Prawie połowę tej kwoty stanowi wkład
własny miasta. Reszta to dotacje
i pożyczki z Wojewódzkiego oraz
Narodowego

Funduszu

Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz unijne dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego.

– Kilka lat temu podjęliśmy ogromne wyzwanie, jakim jest
program termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej. Bardzo się
cieszę, że na liście wyremontowanych
szkół i przedszkoli pojawiają się kolejne piękne obiekty. Budynki zarówno zyskują na estetyce, jak i stają się
bardziej ekonomiczne. Nie zapominamy również o właścicielach domków
jednorodzinnych. Z myślą o nich realizowany jest Program Ograniczania
Niskiej Emisji. Oba przedsięwzięcia
możliwe są dzięki skutecznemu pozyskiwaniu przez samorząd finansowego
wsparcia Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
100-procentową skuteczność w pozyskiwaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Oznacza to, że wszystkie złożone przez nas
wnioski o dofinansowanie zostały zaakceptowane. Mamy też 100-procentową skuteczność w umarzaniu dających taką możliwość
pożyczek – mówi Małgorzata Juchniewicz
z Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta
Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – Zabrze jest
jednym z niewielu miast stosujących mon-
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Prowadzony w Zabrzu program
termomodernizacji
obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych objął w latach 2007–2014
Efektowne płaskorzeźby w ZSO
54 obiekty. Wśród nich są 23 szkoły, 8 przedszkoli i 23 inne budynki, jak
np. domy kultury, domy pomocy społecznej czy przychodnie.
– Remonty obejmują ocieplenie ścian i dachów, wymianę okien i drzwi oraz modernizację ogrzewania. Dzięki wykonanym
pracom koszty utrzymania placówek spadają średnio o 35 procent. Równie ważny
jest efekt ekologiczny w postaci wyraźnego zmniejszenia ilości emitowanych do atTynk na budynku ZSO został wykończony błyszczącą w słońcu miką
mosfery zanieczyszczeń – podkreśla Leszek

Wyraz troski o środowisko

foto: Jerzy Przybysz

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 przy ul. Sienkiewicza

Budynek Kopalni Guido przy ul. Jodłowej

foto: Lucyna Nenow

Zabrze jest liderem w regionie
Gabriela Lenartowicz
prezes WFOŚiGW
w Katowicach

taż w zakresie dofinansowania inwestycji.
Pozyskujemy środki z różnych źródeł, ale
tak, by uniknąć podwójnego finansowania.
Przykładowo, jeśli wojewódzki fundusz płaci za grzejniki, to narodowy – za ocieplenie
ścian. Dzięki temu udaje się minimalizować
wkład własny gminy – dodaje.
Do obiektów, które wypiękniały w ostatnim
czasie, dołączają właśnie kolejne szkoły.
Wśród nich są m.in. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, Szkoła Podstawowa nr 14
i Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul.
Wolności. Ten ostatni był dla budowlańców
prawdziwym wyzwaniem.
– Wydawałoby się, że to prosty obiekt, ale
zanim przystąpiliśmy do właściwych prac
budowlanych, poświęciliśmy bardzo dużo
czasu na drobiazgowe badania laboratoryjne. Dotyczyły one między innymi składu
chemicznego i uziarnienia tynku. Wszystko
po to, by dobrać odpowiednie parametry
materiałów i przywrócić budynek do stanu
z momentu jego powstania – mówi Marek
Bartman z Zakładu Remontowo-Budowlanego PLAST-BUD w Gliwicach, kierownik budowy. – Nałożone przez nas tynki

– Pracując w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, odpowiadałem m.in. za działania
związane z ochroną atmosfery. Jestem
pod ogromnym wrażeniem zaangażowania zabrzańskiego samorządu w tej
dziedzinie. Troska o środowisko znajduje tu swój wyraz zarówno w termomodernizacjach obiektów publicznych, jak
i wspieraniu inwestycji prywatnych właścicieli. Zabrze może być znakomitym
przykładem dla innych miast.

foto: Bogusław Makar

foto: Jerzy Przybysz

Andrzej Pilot
wicewojewoda śląski

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

wykończone zostały błyszczącą w słońcu
miką. Odtworzyliśmy płaskorzeźby i portale. Myślę, że uzyskany efekt pozytywnie
zaskoczył mieszkańców – uśmiecha się
Marek Bartman. 
GOR

foto: Igor Cieślicki

– Termomodernizacja
obiektów użyteczności
publicznej, oprócz przynoszenia ewidentnych i wymiernych
korzyści ekologicznych oraz ekonomicznych, jest okazją do skutecznej edukacji ekologicznej mieszkańców. Dlatego
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
chętnie wspiera tego rodzaju działania.
W Zabrzu od kilku lat dofinansowujemy termomodernizację około dziesięciu budynków użyteczności publicznej
rocznie. Można z całym przekonaniem
powiedzieć, że Zabrze jest dziś liderem
wśród miast regionu, jeśli chodzi o termomodernizację obiektów publicznych.
Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Gdańskiej
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wokół nas
Za nami III Zabrzański Festiwal Tańca „Igraszki 2014”

foto: MOK / Dawid Klein

Mali tancerze z talentem i pasją

Taniec sów w wykonaniu grupy „Baletki”

Ponad 840 małych tancerzy
z piętnastu miast wzięło udział
w III Zabrzańskim Festiwalu Tańca
„Igraszki 2014”. Jurorzy i widzowie,
którzy wypełnili po brzegi salę Miejskiego
Ośrodka Kultury, obejrzeli łącznie 88 prezentacji. To rekord w historii
imprezy, która z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników.
W „Igraszkach” swoje umiejętności taneczne prezentują maluchy w wielu od trzech
do ośmiu lat. W tym roku mali artyści przyjechali z 30 placówek szkolno-wychowawczych oraz 14 ośrodków kultury i szkół tańca. W jury zasiadły Małgorzata Makowska,
Wioletta Lewandowska i Magdalena Wojnarowicz-Klimas.
– Oceniany był pomysł, choreografia, technika wykonania, dobór muzyki i strojów oraz
ogólny wyraz artystyczny – tłumaczy
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Katarzyna Flak, zastępca dyrektora MOK. –
Zainteresowanie festiwalem przerosło nasze
oczekiwania. Było więcej zgłoszeń niż mogliśmy przyjąć. Prezentacje były różnorodne, zarówno pod względem
choreografii, kostiumów, jak
i tematu występów. Jury
miało bardzo twardy
orzech do zgryzienia,
ponieważ poziom był
bardzo wyso-
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ki. Prezentacje są coraz lepiej przygotowane,
perfekcyjnie dobierane są stroje i muzyka,
więc obrady jury trwały aż dwa dni – dodaje.
– Bardzo podobają nam się nasze stroje, mamy też pomalowane twarze, bo jesteśmy sowami – wyjaśniały dziewczynki
z grupy „Baletki” ze Studia Artystycznego
„Maciej”. – Nasz układ o tańcu sów przygotowywałyśmy pół roku – zdradza opiekująca się dziewczynkami Karolina Jędrysik.
– W „Igraszkach” bierzemy udział już trzeci
raz. Poziom imprezy jest bardzo wysoki. Jesteśmy zachwyceni organizacją – dodaje.
W tym roku po raz pierwszy przed jurorami
zaprezentowali się soliści. Było ich troje. –
Mój taniec to połączenie hiszpańskiego tańca i akrobacji cyrkowych. Mam osiem lat,
a tańczę już od czterech. Bardzo to lubię –
podkreślała Karolina Rieger, która na scenie
pojawiła się w sukni w stylu hiszpańskim.
Najlepsi tancerze wystąpili podczas podsumowującej festiwal gali. – Możemy tu
zobaczyć, jak wielu mamy utalentowanych
artystów. Rodzice, dziadkowie, możecie być
dumni ze swoich pociech. Dzieciom serdecznie gratuluję i życzę kolejnych sukcesów – podkreślał wiceprezydent Zabrza Jan
Pawluch.
„Igraszki” organizowane są przez Miejski
Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Edukacji Baletowej i Tańca Współczesnego GRONEX
w Zabrzu. W tym roku imprezie towarzyszyły warsztaty choreograficzne dla nauczycieli. 
SOR
awid
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wokół nas
Za nami 60. Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka

Jubileuszowe popisy młodych artystów

foto: Jerzy Przybysz

z zabrzańskich grup wyróżniała się śląskimi
strojami i znajomością regionalnych tańców.
– Nasz zespół istnieje już od czternastu lat.
Prowadzimy go we dwie z koleżanką. Bierzemy udział we wszystkich możliwych festiwalach, zdobywamy różne nagrody. Zabrzański
festiwal to bardzo ważna inicjatywa. Dzieci
lubią tu występować, jest sympatyczna atmosfera. Dzieci są bardzo chłonne, niezwykle
szybko uczą się nowych kroków, choreografii. Jedynym problemem są stroje. Musimy
je zdobywać własnym sumptem, szyć, malować. Dziś nasza grupa zaprezentuje wiązankę tańców śląskich – mówiła Małgorzata
Pacholczak ze Szkoły Podstawowej nr 43.
– To świetna zabawa. Najbardziej lubimy
tańczyć trojaka i kowala – zapewniała Natalia Tomaszewska.
Mali artyści na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury

Wyjątkowy charakter miał tegoroczny Festiwal Kultury Młodzieży
raz sześćdziesiąty. W kwietniu przypadła również dwudziesta rocznica śmierci patrona przedsięwzięcia, założyciela chóru Resonans con
tutti i zasłużonego animatora kultury w naszym mieście.

foto: Jerzy Przybysz

Szkolnej im. Norberta Kroczka. Impreza zorganizowana została już po

foto: Jerzy Przybysz

Nie zabrakło śląskich akcentów

– Tegoroczny festiwal był
szczególny, ponieważ obfitował w wiele ważnych dat.
Na 29 kwietnia, czyli w 20.
rocznicę śmierci patrona festiwalu Norberta Kroczka,
zaplanowaliśmy uroczysty koncert galowy.
Oprócz występów laureatów przewidziano
koncert wspomnień połączony z występem
chóru Resonans con tutti. Przygotowaliśmy również specjalną wystawę wspomnieniową – mówi koordynująca festiwal
Jolanta Skorupa (na zdj. powyżej) z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Zabrzu.
– Warto podkreślić, że kiedyś to nie był festiwal, tylko przegląd szkolnych zespołów
artystycznych. Jednak z uwagi na liczbę
utalentowanych uczestników nadano mu
rangę festiwalu, w którym dzieci i młodzież mogą zaprezentować swoje talenty
w trzech kategoriach: muzyki, teatru i tańca.
W tym roku mieliśmy 1300 uczestników
z różnych miast, a ich poziom był bardzo
wyrównany. Przesłuchania dostarczyły
nam wielu pozytywnych emocji. Jestem
pod dużym wrażeniem uzdolnień artystycznych młodych ludzi, którzy z takim zaangażowaniem realizują swoje pasje. Widać

Julia Bochynek i Małgosia Czapla

też ogromną pracę nauczycieli, którzy poświęcając swój czas, potrafią wykrzesać
talenty, zachęcić, zainspirować – dodaje.
60. Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im.
Norberta Kroczka rozpoczął się 4 kwietnia.
– W festiwalu bierzemy udział drugi raz
z rzędu. Bardzo nam się podoba. Jest dużo
dzieciaków, które świetnie tańczą. My prezentujemy poloneza razem z kolegami i koleżankami z klasy. Mamy też przygotowany
układ gimnastyczny. Trema tylko trochę
daje znać o sobie tylko trochę – mówiły Julia
Bochynek i Gosia Czapla z Gimnazjum nr 16.
Pojawiły się także śląskie akcenty. Jedna

O tym, że ruch może być znakomitą receptą
na poprawienie nastroju, przekonywała Julia Ławnik z grupy Inside. – Przyjechaliśmy
z Rudy Śląskiej. Choć wiele razy występowaliśmy na scenie, to nie sposób całkowicie pozbyć się tremy. Takie festiwale są
bardzo potrzebne, by młodzi ludzie mogli
się rozwijać. Można pokazać, co się umie,
zaprezentować swoje atuty. Ja tańczę już
od pięciu lat. Taniec to dla mnie pasja, za
pomocą której mogę wyrazić swoje emocje.
Muzyka i taniec błyskawicznie poprawiają
mój nastrój. Od razu lepiej się czuję, mam
mnóstwo pozytywnej energii, którą potem
mogę dobrze spożytkować – dzieliła się
wrażeniami nastolatka. Pomysłodawcą i organizatorem dzisiejszego festiwalu był Władysław Rzeszowski, wieloletni dyrektor OPP
nr 2. Duży wkład w rozwój imprezy wnieśli
Jadwiga Mosińska, Janusz Poeche, Krystyna
Żółtańska-Martyna, Halina Stanicka, Maria
Popławska i Ryszard Klein oraz Jolanta Skorupa. Od 1992 r. Festiwal nosi imię Norberta
Kroczka – dyrygenta, nauczyciela, kompozytora i wielkiego popularyzatora kultury, który w 1970 r., wspólnie z żoną, założył chór
Resonans con tutti. 
MM
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Za nami XXI edycja organizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego „Tygodnia Ziemi”

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Ziemia nie jest naszą własnością

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem

„Klimatyczne dylematy” – tak brzmiało
hasło tegorocznej edycji „Tygodnia Ziemi”.
Od 7 do 13 kwietnia odbywały się warsztaty i prelekcje. Uczestnicy akcji zwiedzali także wystawy i obiekty, których funkcjonowanie
wpływa pozytywnie na stan środowiska naturalnego.
Tegoroczne hasło „Tygodnia Ziemi” nawiązuje do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Zmieniaj nawyki – nie klimat”.
– O tym, że ekologia jest bardzo ważna dla
nas wszystkich, nie trzeba nikogo przekonywać. Edukacja, ekonomia i ekologia to pojęcia, które występują w grupie i myślę, że

warto zrobić wszystko, by te trzy płaszczyzny wzmacniać – mówiła podczas otwarcia
„Tygodnia Ziemi” prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – To duży powód do
radości, że już po raz kolejny rozpoczynamy
w Zabrzu „Tydzień Ziemi”. Ziemi, na której
jesteśmy przez chwilę i którą zostawimy

Prawnicy i samorządowcy dzielili się swoimi doświadczeniami

O jawności działań samorządu
Zagadnienia dotyczące jawności działania samorządu terytorialnego
były wiodącym tematem konferencji naukowej zorganizowanej pod
kierownictwem prof. Bogdana Dolnickiego, kierownika Katedry Prawa
Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Podczas konferencji, której uczestnikami
byli nie tylko teoretycy prawa, ale także
praktycy samorządu terytorialnego reprezentujący urzędy gmin, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie, poruszano
zagadnienia dotyczące m.in. obywatelskiego prawa do informacji o działaniach podejmowanych przez władze samorządowe.
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Tematem obrad były również kwestie związane z jawnością w pracy administracji samorządowej w świetle opinii dziennikarzy.
Uczestnicy konferencji zapoznali się z problematyką odmowy udzielania informacji
publicznej oraz kwestią prawa do tej informacji w świetle ochrony prywatności osób
pełniących funkcje publiczne.
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przyszłym pokoleniom. Dlatego zróbmy
wszystko, by oddać ją przynajmniej w takim
stanie, w jakim ją dostaliśmy. Posprzątajmy
to, co inni zdążyli już zanieczyścić. Uświadamiajmy, że nasza Ziemia jest wyjątkowym
darem, który otrzymaliśmy nie na własność,
tylko do zaopiekowania się – podkreślała
pani prezydent.
Podczas inauguracji przedsięwzięcia wręczono nagrody laureatom konkursu na plakat XXI „Tygodnia Ziemi”. Nie zabrakło też
muzycznego akcentu, o który zadbali uczniowie Szkoły Suzuki w Zabrzu. W programie
imprezy znalazło się zwiedzanie ekspozycji
„Droga na Wschód” oraz pokonkursowej
wystawy prac ekologicznych. – Kolejny raz
uczestniczę w tym konkursie. Dwa razy zajęłam drugie miejsce, w tym roku zdobyłam
wyróżnienie. Mój plakat przedstawia elektrownie wiatrowe, przez które ginie wiele
gatunków ptaków. Dlatego skojarzyło mi się
to z klimatycznymi dylematami. Czy lepiej
oszczędzać energię, ale za to ptaki będą ginęły? Czy raczej dbać o ekologię z tej strony,
ale nie będziemy wtedy otrzymywać energii
w tak ekologiczny sposób? – tłumaczyła Michalina Łabik z Klubu Pastel w Zabrzu.
W zajęciach brali też udział drugoklasiści
ze Szkoły Podstawowej nr 5. – Praktyczne
zajęcia są bardzo wartościowe, dzieci dużo
zapamiętują. To ważne w edukacji, by nie
ograniczała się ona do książkowego przekazu wiedzy. „Tydzień Ziemi” to bardzo
ciekawy pomysł na poszerzanie wiedzy
najmłodszych – podkreślała Bożena Nocoń,
nauczycielka w klasach I-III. 
MM
– Prelegenci omawiali również zasady udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej
oraz poprzez złożenie wniosku w siedzibie
urzędu. Przedmiotem obrad były też aspekty stosowania zasady jawności w procedurze udzielania zamówień publicznych,
w procedurach związanych z planowaniem
przestrzennym oraz w procedurach dotyczących podejmowania uchwał rady. W zaprezentowanych wystąpieniach nie zabrakło
odwołań do prawa dostępu do informacji
publicznej w wybranych państwach europejskich. W trakcie konferencji sformułowano liczne wnioski i postulaty dotyczące
zasady jawności działania i dostępu do informacji publicznej – zwraca uwagę dr Anna
Wierzbica, radca prawny z Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

GOR

wokół nas
Przed nami kolejna edycja międzynarodowych targów turystyki przemysłowej

Industrialne dziedzictwo w targowych klimatach

foto: Igor Cieślicki

ków turystyki przemysłowej i rękodzieła
artystycznego. Na targach prezentowane są
również otwarte dla turystyki jaskinie i fortyfikacje. Swoje stoiska mają przedstawiciele
miast, regionów i wydawnictw turystycznych
– wylicza Dorota Kosińska z Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego
w Zabrzu. – Krajem partnerskim tegorocznej
edycji targów są Indie – dodaje.
Organizowane w hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki targi potrwają od 23 do 24 maja. Wśród gości pojawią się m.in. ambasador Indii Monika Kapil
Mohta, aktor Dariusz Gnatowski i podróżniczka Elżbieta Dzikowska. Będą pokazy śląskiej kuchni. Wśród zwiedzających rozlosowywane będą atrakcyjne nagrody. Imprezie
towarzyszyć będą turniej Industrial Soccer,
Bieg Rodzinny oraz gra miejska. Szczegóły na
stronie: www.targi.konferencja.zabrze.pl
Z kolei 22 maja rozpocznie się dwudniowa
Międzynarodowa Konferencja NaukowoPraktyczna. Spotkanie ekspertów z dziedziny
turystyki organizowane jest w naszym mieście już po raz jedenasty. W tym roku odbędzie się ono pod hasłem „Działające zakłady
przemysłowe i usługowe jako podmioty turystyki dziedzictwa przemysłowego”. 

WG

Na targach nie zabraknie interesujących stoisk

Indie będą partnerem tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej. Organizowana w maju
impreza odbędzie się w naszym mieście już po raz szósty. Będzie towarzyszyć
dwudniowej konferencji naukowej, poświęconej działającym zakładom przemysłowym i usługowym jako podmiotom turystyki dziedzictwa przemysłowego.
– Do udziału w targach tradycyjnie zapraszamy przedstawicieli instytucji i obiektów
dziedzictwa przemysłowego: otwartych dla

ruchu turystycznego kopalń, browarów,
winiarni i fabryk spożywczych, zakładów
jubilerskich, producentów perfum, szla-

Eksperci branży lotniczej o lądowiskach dla helikopterów w Zabrzu

Dla szybszego transportu chorych
Cztery potencjalne lokalizacje lądowisk dla helikopterów omawiane były
podczas kwietniowego spotkania przedstawicieli zabrzańskiego samorządu i Politechniki Śląskiej. Ich stworzenie przyspieszyłoby transport
jących z powietrznego transportu biznesmenów i turystów.
W zorganizowanym w ratuszu spotkaniu
wzięli udział specjaliści z Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej oraz Centrum
Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. Wcześniej
zaprosili przedstawicieli samorządu na
oblot miasta helikopterem. Z jego pokładu pokazywali, gdzie najbardziej wskazane byłoby stworzenie tzw. helipadów.
Chodzi o tereny w rejonie węzła Maciejów, ul. Hagera, Szpitala Miejskiego w Biskupicach oraz kościoła św. Wojciecha.
– Patrzymy na te kwestie przede wszystkim

przez pryzmat medycyny. Myślę, że cztery
miejsca do lądowania wyłaniają się same,
gdy patrzy się z góry na miasto – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Manka-Szulik.
W Zabrzu nie ma w tej chwili lądowiska
dla śmigłowca ratowniczego. Ale lądowiska
mogłyby służyć nie tylko w zakresie usług
medycznych. – Biorąc pod uwagę rozwój
turystyki oraz biznesu, również w tych dziedzinach lądowiska mogłyby okazać się przydatne. Byłoby dobrze, gdyby miasto wykorzystało lokalizację i możliwości – podkreśla
prof. Bogusław Łazarz, dziekan Wydziału

foto: Igor Cieślicki

chorych i rannych, ale byłoby również ciekawą propozycją dla korzysta-

Helikopter nad osiedlem Kopernika

Transportu PŚ. By ostatecznie wskazać lokalizacje, konieczne są m.in. ekspertyzy dotyczące warunków atmosferycznych. Szansą
na sfinansowanie pomysłu są środki unijne. – W Zabrzu od lat realizujemy odważne
projekty. Skoro mamy już przyjaciół, którzy
mają wiedzę i umiejętności, to wierzę, że
uda nam się stworzyć zespół, który pozwoli
nam osiągnąć sukces – podsumowuje prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
SOR
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Pielęgnują tradycje strzeleckie i uczą szacunku dla historii

Kurkowe bractwo pod sztandarem
W naszym mieście działa już od
osiemnastu lat. Teraz doczekało
się sztandaru. Bractwo Kurkowe
Grodu Zabrzańskiego świętowało
jego nadanie podczas ceremonii
zorganizowanej w Muzeum Górnictwa Węglowego i w kościele
św. Anny. Nie obyło się bez efek-

liśmy do tego, by mieć własny sztandar.
Decyzja o tym zapadła rok temu, a piękny
atłasowy proporzec powstał na Ukrainie,
gdzie mamy dobre kontakty z tamtejszymi braćmi kurkowymi. Nadanie sztandaru to dla bractwa najważniejszy dzień
od czasu reaktywacji – podkreśla Adam
Majchrzak, hetman Bractwa Kurkowego
Grodu Zabrzańskiego. Na awersie nowego sztandaru znajdują się herby Polski,
Zabrza oraz Górnego i Dolnego Śląska.
W środkowej części mieści się logo bractwa. Zabrzanie za patrona wybrali sobie
świętego Sebastiana, opiekuna łuczników,
strzelców i ludzi cierpiących. W centralnej części umieszczono fragment obra-

Barwny przemarsz ulicami miasta
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Uroczystość poświęcenia sztandaru w kościele św. Anny

foto: Jerzy Przybysz

Członkowie Bractwa Kurkowego Grodu Zabrzańskiego na co dzień w barwny i dość
głośny sposób urozmaicają plenerowe imprezy w mieście, przybliżają średniowieczne
zwyczaje oraz uczą patriotyzmu i szacunku
do przeszłości. Od kwietnia zabrzańska organizacja ma swój sztandar. Uroczystość
jego nadania odbyła się w Sali Witrażowej
Muzeum Górnictwa Węglowego. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele bractw kurkowych z całego kraju oraz goście z Niemiec
i Ukrainy. Pojawili się wicewojewoda śląski
Andrzej Pilot, przedstawiciele służb mundurowych, zabrzańskiego samorządu oraz
zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji.
– Tradycja bractw kurkowych znana jest
w całej Europie i liczy sobie ponad 850 lat.
W naszym kraju stowarzyszenie na początku lat 50. zostało zdelegalizowane
przez Sejm. Bractwo Kurkowe Grodu Zabrzańskiego powstało ponownie w 1996
roku i teraz, po osiemnastu latach, dojrze-

foto: Jerzy Przybysz

townej salwy.

Ceremonia w siedzibie MGW

zu Tycjana przedstawiający męczeńską
śmierć patrona bractwa, wcześniej legionisty rzymskiego, który został stracony za
obronę wiary chrześcijańskiej. Na sztandarze dominują kolory żółty i niebieski.
– Nadanie sztandaru jest szczególnym momentem w życiu każdej organizacji. To element tożsamości symbolizujący przywiązanie do wartości integrujących społeczność
lokalną. Dziś mogliśmy zobaczyć ludzi
z całej Polski, którzy do Zabrza przyjechali
zamanifestować szczególny rodzaj patriotyzmu – mówiła uczestnicząca w uroczystości prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Nadanie sztandaru było okazją
do wręczenia odznaczeń i nagród dla samego stowarzyszenia, jak i jego członków
oraz sympatyków. Po uroczystości w Sali
Witrażowej jej uczestnicy w barwnym
pochodzie przeszli do kościoła św. Anny,
gdzie podczas mszy nowy sztandar został
poświęcony. Zwieńczeniem uroczystości
była salwa z hakownic. 
WG

wokół nas
Ruszyła druga edycja akcji charytatywnej Honorowy Dawca Energii Fortum

Zdrowy wysiłek, wymierna pomoc
Czekają na Twoją pomoc!
Nicole Saban – ma 16 lat, jest uczennicą Szkoły Plastycznej w Zabrzu; cierpi
na rdzeniowy zanik mięśni, od szóstego roku życia porusza się na wózku
inwalidzkim; nastolatka ma duży talent plastyczny, maluje, wyszywa, a od
pewnego czasu próbuje tworzyć modele wykorzystując technikę origami.
foto: Igor Cieślicki

Magda Okaj – ma dwa latka, cierpi
na wrodzony zespół wad genetycznych, nie ma prawej nerki, wymaga
karmienia pozajelitowego; po urodzeniu została porzucona przez matkę,
prawie dwa lata jej domem było Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie;
jesienią ubiegłego roku Madzia trafiła
do Zabrza, do rodziny zastępczej prowadzonej przez Izabellę Ziarkowską.

Goście z Fundacji „Dobrzy Ludzie Dzieciom” i prezes Fortum Zabrze Piotr Górnik

Lubisz biegać, jeździć na rowerze albo uprawiać nordic walking? Teraz
masz okazję nie tylko poprawić w ten sposób swoją kondycję. Wystarczy,
że ściągniesz na smartfona bezpłatną aplikację, a twój wysiłek fizyczny
przełoży się na finansowe wsparcie dla potrzebujących pomocy dzieci.

– Żeby włączyć się do akcji, wystarczy ściągnąć darmową aplikację, wybrać rodzaj
aktywności oraz miasto i można ruszać pomagać – tłumaczy Daria Sulgostowska, koordynatorka akcji. – W tym roku dodaliśmy
dwie dyscypliny, doszło także piąte miasto.
Dzięki temu możemy zebrać jeszcze więcej
pozytywnej energii – dodaje.
Włączona aplikacja zlicza przemierzone kilometry i automatycznie przelicza je na wytworzoną energię. Kolejne porcje watogodzin są
sumowane dla poszczególnych miast. W tym
roku w rywalizacji biorą udział: Bytom, Częstochowa, Płock, Wrocław i Zabrze. Akcja po-

foto: Igor Cieślicki

Aplikację prezentuje Daria Sulgostowska

trwa do końca września. Od miejsca zajętego
przez dane miasto uzależniona będzie wysokość darowizny, jaką firma Fortum przekaże
na wskazany cel charytatywny.
– Uczestnicy pierwszej edycji naszej akcji
przebiegli mnóstwo kilometrów. Ludzie podjęli wyzwanie i to bardzo cieszy, bo mieszkańcy mogą w ten sposób zyskać podwójnie.
Po pierwsze mobilizują się do wysiłku fizycznego, po drugie mogą wesprzeć lokalną organizację charytatywną – mówi Piotr Górnik,
prezes Fortum Zabrze. – Ja w ubiegłym roku
też biegałem, teraz będę również jeździć na
rowerze. Dla jakiego miasta, jeszcze nie zdecydowałem – uśmiecha się Piotr Górnik.
W Zabrzu pieniądze zostaną przekazane
podopiecznym Fundacji „Dobrzy Ludzie
Dzieciom”. To cierpiąca na rdzeniowy zanik mięśni 16-letnia Nicole Saban oraz dwie
dziewczynki z prowadzonej przez Izabellę
Ziarkowską rodziny zastępczej. – W imieniu
obu z całego serca dziękuję. To wsparcie pomoże nam w rehabilitacji. Dzięki wam na buziach naszych maluszków będzie mógł gościć
uśmiech – podkreśla Izabella Ziarkowska.
– Kolejna edycja programu stanowi świetną
okazję do poprawy kondycji i zadbania o własne zdrowie. Jest także szansą na okazanie
serca innym ludziom. Jestem przekonana, że
zabrzanie poprawią nasz wynik z zeszłego
roku – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
GOR

Marysia Sabrańska – dziewczynka
również wychowuje się w rodzinie zastępczej prowadzonej przez Izabellę
Ziarkowską; ma pięć lat, cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, padaczkę
i wodogłowie.

Rozgrzewka przed biegiem

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

W kwietniu ruszyła druga edycja akcji Honorowy Dawca Energii Fortum.

Do dyscyplin dołączono kolarstwo
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Przedstawiamy Rady Dzielnic nowej kadencji. Tym razem Maciejów

Konsekwentnie dla mieszkańców
Działa od dziesięciu lat, a na swoim koncie ma już sporo osiągnięć,
które doceniają mieszkańcy. Rada
Dzielnicy

Maciejów

stawia

na

współpracę z wieloma instytucjami
i to znakomicie się sprawdza. Podobnie ma być w przypadku kolej-

foto: Igor Cieślicki

Sportowa rywalizacja na Orliku w Maciejowie

Tematami sygnalizowanymi często przez
mieszkańców są sprawy związane z remontami i czystością. – Mieszkańcy mają do nas
zaufanie i to nas bardzo cieszy. Obecnie staramy się pomóc rodzinie wielodzietnej, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej,
w pozyskaniu dla nich mieszkania socjalnego – zwraca uwagę Krystyna Postrzednik.

Konkursowe inicjatywy
– Istotna jest też sprawa segregacji i wywozu śmieci. Na terenie naszej dzielnicy jest kilka
punktów segregacji śmieci,
między innymi punkt na parkingu przy kościele. Staramy się, by tam
było czysto. Niestety, nie bardzo się udaje.
Problemem są porozrzucane wokół konte-

W dzielnicy powstała jedna z zabrzańskich plenerowych siłowni
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nerów śmieci i to jest naszą bolączką. Przedstawiciele urzędu obejrzeli już te miejsca i
obiecano nam, że te pojemniki będą systematycznie opróżniane, a miejsca wokół nich
będą objęte większą uwagą – opowiada Krystyna Klepacka, przewodnicząca Zarządu RD
Maciejów.
REKLAMA
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– Działamy na trzech płaszczyznach. Chodzi o sprawy bieżące, inwestycje i remonty oraz
działalność kulturalno-sportową. Równie ważne jest dla nas
bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie
czystości w dzielnicy – podkreśla Krystyna
Postrzednik, przewodnicząca Rady Dzielnicy
Maciejów.
Wśród konkretnych przedsięwzięć, jakimi
zamierzają zająć się w najbliższym czasie,
dzielnicowi radni wymieniają m.in. poprawę
bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Wolności, Kondratowicza i Myśliwskiej. – Ze wstępnych rozmów dowiedziałam
się, że jest ogromna szansa, żeby to zadanie zrealizowano w przyszłym roku. Drugą
kwestią jest budowa ekranów akustycznych
wzdłuż ulicy Kruczka. Co roku składamy do
planu inwestycyjnego wniosek o pozyskanie
środków na to zadanie. W tym roku się to
nie udało, ale zostały przeznaczone środki
na aktualizację projektu i prawdopodobnie
w przyszłym roku to zadanie będzie realizowane. To są dwa najistotniejsze zadania stojące przed nami. Myślę, że w końcu uda się je
sfinalizować – mówi Krystyna Postrzednik.

foto: Jerzy Przybysz
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nych planowanych przedsięwzięć.
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wokół nas
Ich mieszkańcy proszą o wsparcie działań
zmierzających do tego, by powstała tam ulica z prawdziwego zdarzenia – mówi o planach Krystyna Postrzednik.

Nowe miejsca do rekreacji
W ramach rekultywacji zdegradowanych obszarów nad Bytomką w Maciejowie powstają nowe tereny rekreacyjne. Już niebawem
mieszkańcy dzielnicy będą mogli spędzać
tam wolny czas. – Zaczęło się od konkursu
plastycznego, w którym uczniowie, mając do
dyspozycji kartkę brystolu i kredki, przedstawili swoją wizję zagospodarowania tego
terenu. Cieszymy się bardzo, że powstaje
tu teraz park rodzinny. Wytyczone są już
alejki, będą ławeczki, nowa zieleń, trawa
i ścieżka edukacyjna. Mieszkańcy to doceniają, podobnie jak pozostałe obiekty, które
powstały wcześniej w tej okolicy. Naszym
marzeniem jest jeszcze muszla koncertowa. 7 maja odbędą się w naszym parku
obchody 10-lecia wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej. Przygotowujemy się do tego
wydarzenia od strony artystycznej wraz ze

foto: Jerzy Przybysz

– Bardzo cenimy sobie współpracę z instytucjami, które angażują się i wspierają nasze
działania – Demeksem, MOSiR-em. Współpracujemy także z księdzem proboszczem,
dyrekcją Przedszkola nr 14 i Szkoły Podstawowej nr 23. Wspieramy ich dążenia w zakresie gospodarki inwestycyjno-remontowej. Jeżeli nie uda się placówce pozyskać na
wskazane cele środków w ramach budżetu,
ujmujemy te zadania w ramach konkursu
na inicjatywy rad dzielnic. A tu możemy się
pochwalić sporymi osiągnięciami – zaznacza
Krystyna Postrzednik. W dzielnicy powstała
z tych środków m.in. plenerowa siłownia,
a przy przedszkolu, sali gimnastycznej i na
szkolnym placu zabaw zainstalowano monitoring. Dla szkolnego zespołu muzycznego zakupiony został sprzęt nagłaśniający.
W tym roku Rada Dzielnicy Maciejów złożyła kolejnych pięć wniosków, z których trzy
przeszły pozytywną weryfikację. Chodzi
o zakup karuzeli na plac zabaw w ogrodzie
przedszkolnym, wymianę uszkodzonego
ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr
23 oraz zakup zadaszenia do składanej sceny, również wcześniej pozyskanej w ramach
konkursu.
– Gdy zaczęła się rozwijać tutejsza oczyszczalnia, mieszkańcy mieli wiele obiekcji
z tym związanych. Na tym polu działaliśmy
bardzo prężnie. Współpracowaliśmy z władzami miasta oraz Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, by
doszło do pełnej hermetyzacji obiektów. To
udało się zrealizować. Dzięki współpracy
z firmami, wsparciu urzędu oraz zaangażowaniu naszych członków udało nam się
wyremontować salę do spotkań z mieszkańcami. Proboszcz użyczył nam sali katechetycznej, gdzie odbywają się spotkania kulturalne, informacyjne z mieszkańcami, za co
jesteśmy mu bardzo wdzięczni – podkreśla
Krystyna Postrzednik.
– Naszym osiągnięciem są też ekrany akustyczne, które powstały wzdłuż drogi krajowej nr 88. Walczyliśmy o nie od początku
pierwszej kadencji Rady Dzielnicy, czyli od
2004 roku. Większość ekranów została zamontowana. Został nam jedynie krótki odcinek ulicy Kruczka. Mamy nadzieję, że uda
się to zrealizować. W ramach działalności
kulturalnej w naszym kościele odbywają się
corocznie koncerty Filharmonii Zabrzańskiej.
Świetna akustyka sprawia, że koncerty są
bardzo udane i cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Organizujemy także
spotkania z seniorami, wieczory z poezją,
mikołajki dla dzieci, konkursy fotograficzne,
turnieje piłki nożnej na Orliku oraz festyny dla
mieszkańców – wylicza Krystyna Klepacka.
– Staramy się także o remont tutejszej, ponadstuletniej, szkoły. Przy ulicy Hubera powstało osiedle domków jednorodzinnych.

Plac zabaw dla najmłodszych

szkołą i przedszkolem – zapowiada Krystyna Postrzednik i serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w tych uroczystościach.
Dyżury Rady Dzielnicy odbywają się przed
każdym zebraniem, w drugą środę miesiąca,
w Szkole Podstawowej nr 23. 
MM

REKLAMA
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lekcja historii
O Górnoślązakach walczących na stokach Monte Cassino

foto: Muzeum Miejskie w Zabrzu

Wciągnięci w tryby historii

Wilhelm Muryjas siedzi przy stole jako trzeci od lewej

Bieżący rok obfituje w rocznice
wielkich wydarzeń. Mija sto lat od
wybuchu I wojny światowej, 75
od wybuchu II wojny światowej
oraz 70 od bitwy o Monte Cassino.
W wydarzeniach tych uczestniczyli
mieszkańcy Zabrza i Górnego Śląska. Muzeum Miejskie w Zabrzu
stara się o nich przypomnieć.
Działaniami zmierzającymi w tym kierunku
są m.in. planowane na 22 maja spotkanie
czwartkowe z prof. Ryszardem Kaczmarkiem
„Polacy w Wehrmachcie” oraz Noc Muzeów,
podczas której odbędzie się 17 maja wernisaż wystawy „Od śmierci silniejszy był gniew
– wokół 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino”. Na ekspozycji sporo miejsca poświęcono losom Górnoślązaków, którzy znaleźli się
w trybach historii i niejednokrotnie wbrew
sobie musieli walczyć o nie swoją sprawę,
w obcym, często wrogim, mundurze.

Śląskie wojenne losy
Wśród prezentowanych na wystawie życiorysów trzy dotyczą osób związanych
z Zabrzem. Pierwszą z nich jest Wilhelm
Muryjas (zapisywany też jako Merias, Moryjas, Morias). Urodził się 8 marca 1915 r.
w Mikulczycach. Po plebiscycie i podziale
Górnego Śląska jego rodzina optowała za
Polską i przeniosła się do Nowej Wsi w powiecie katowickim (obecnie Wirek, dzielnica
Rudy Śląskiej). W marcu 1938 r. został powołany do Wojska Polskiego. Służył w 11.
Pułku Piechoty, w kompanii CKM-ów. Pod-
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czas kampanii wrześniowej pułk walczył
w składzie 23. Dywizji Piechoty. 17 września
1939 r., po ataku sowieckim na Polskę, Muryjas przekroczył granicę polsko-rumuńską
i został internowany. Przedostał się na Bliski Wschód do formującej się tam Brygady
Strzelców Karpackich. Walczył pod Tobrukiem. Następnie służył w 3. Dywizji Strzelców Karpackich, w 3. Karpackiej Kompanii
Saperów. Uczestniczył w bitwie pod Monte
Cassino. Odznaczony został m.in. Krzyżem
Walecznych oraz odznaczeniami brytyjskimi. Po powrocie do Polski musiał zmienić
zbyt niemieckie imię Wilhelm na Franciszek.
Dalszych jego losów niestety nie znamy.
Plutonowy Ryszard
Szkubacz urodził się 8
stycznia 1916 r. w Zaborzu. Jego ojciec,
Józef, był polskim
działaczem narodowym i uczestnikiem
trzech powstań śląskich. Z tego powodu
rodzina Szkubaczów zmuszona była opuścić
Zaborze i przenieść się do polskich Lipin.
W maju 1939 r. Ryszard Szkubacz został powołany do wojska. Służbę pełnił w 2. kompanii 75. Pułku Piechoty w Paruszowcu koło
Rybnika. Tam zastała go wojna. Jego formacja toczyła walki pod Pszczyną i Kobiórem.
21 września przekroczył granicę z Węgrami,
gdzie został internowany. Następnie przedostał się przez Jugosławię do Grecji, a stamtąd do Syrii. Zgłosił się do organizującej się
Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, w obozie Homs. Służył w 4. plutonie 4.
kompanii 2. pułku przy 2. Batalionie SBSK.
Wraz z brygadą przeszedł pod dowództwo
brytyjskie. Walczył pod Tobrukiem, a następnie w składzie 3. Dywizji Strzelców Kar-
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packich, nad rzeką Sangro w Italii. Zginął
12 maja 1945 r. podczas pierwszego szturmu na wzgórze 593 pod Monte Cassino.
Tak jego śmierć opisuje Melchior Wańkowicz w swej książce o Monte Cassino: „Pluton Romańskiego, idący jako czołowy 3.
kompanii tuż za plutonami kompanii Woźniaka i Skwary, już trafił na ogień zaporowy
niemiecki, ale przesadził go szybko. Idący
za nim pluton 3. tejże kompanii zapłacił
sowicie za przejście. Padli: dowódca plutonu plut. Malinowski (Virtuti Militari i Krzyż
Walecznych za Tobruk), pchor. Tylawski,
kpr. Szkubacz, strz. Demidowicz, ranny również został zastępca dowódcy plutonu kpr.
Kwiatkowski i wielu strzelców”. Natomiast
dowódca drużyny, plut. Antoni Adamus,
wspomina Szkubacza tak: „To był wspaniały
żołnierz i kolega. Ogromnie odważny. Zginął
na moich oczach, gdy biegliśmy na bunkier
niemiecki, przed nami rozerwał się pocisk
artyleryjski. Odłamek ranił śmiertelnie Szkubacza w lewą stronę piersi – w okolice serca,
zniszczył przy tym odznakę tobrucką, którą
Ryszard miał przypiętą do kieszeni battledressu z lewej strony, odcinając jedno skrzydło orłowi odznaki. Chwyciłem Szkubacza
na ręce, chcąc go wynieść z pola ostrzału.
Niestety, Szkubacz zmarł na moich rękach”.

Szykanowani przez władze
Inaczej potoczyły się losy obywateli polskich,
którzy w chwili wybuchu wojny byli nieletni.
We wrześniu 1939 r. część ziem RP, w tym Pomorze, Śląsk i Wielkopolska, została wcielona
do Rzeszy i rozpoczął się pobór ich mieszkańców do Wehrmachtu. W szeregach Wehrmachtu służyli też Ślązacy, przedwojenni obywatele Rzeszy, często członkowie Związku
Polaków w Niemczech. Szacuje się, że w niemieckiej armii służyło 220 tys. mieszkańców
Górnego Śląska. Niektórzy z nich przy pierwszej nadarzającej się okazji dezerterowali,
oddawali się do niewoli i przechodzili do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Pod koniec
wojny stanowili oni główny rezerwuar rekruta do wojska polskiego. Łącznie jego szeregi
zasiliło 90 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu!
Pod koniec wojny do armii niemieckiej powoływano już nawet osoby wywodzące się
z polskich środowisk patriotycznych, w tym
synów powstańców śląskich. Jednym z takich poborowych był obecny mieszkaniec Zabrza Maksymilian Krakowski. Urodził się 17
czerwca 1923 r. w Chropaczowie, był synem
powstańca śląskiego Augustyna i Józefy. Jego

lekcja historii
Tak było, tak jest, czyli Zabrze na dawnej i współczesnej fotografii

Była pustka, jest raj
dla spacerowiczów
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie
zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały one kiedyś. Tym
razem wybierzmy się na plac Traugutta...

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Spoglądając na archiwalną fotografię, trudno wręcz uwierzyć, że jeszcze kilka dekad
temu właśnie tak wyglądał ten jeden z najbardziej malowniczych zakątków naszego
miasta. Część z budynków, które dziś widzimy, dopiero wówczas powstawała. Największe jednak wrażenie robi pustka na pierwszym planie. Dziś wypełniają ją drzewa, krzewy i alejki dla spacerowiczów. Zdecydowanie wolimy tę wersję!
GOR

Archiwalna fotografia dzisiejszego placu Traugutta

foto: Jerzy Przybysz

rodzina po podziale
Górnego Śląska zamieszkała w znajdującym się po polskiej
stronie granicy Chropaczowie. Pochodzenie nie przeszkadzało
Niemcom
powołać
go do wojska. W armii niemieckiej służył od 30 marca 1944 r.
do 21 sierpnia 1944 r. Wraz z kolegami
z Chropaczowa został wysłany na front zachodni, do Francji. Po drodze dołączono do
nich podobny transport z Tarnowskich Gór.
Szlak bojowy M. Krakowskiego we Francji
przebiegał przez Dijon-Montluson-GuerenClermont-Ferrand-Lyon-Nimes-Sete.
W sierpniu, z dwoma kolegami ze Śląska,
zmusił załogę bunkra, w którym pełnili służbę, do poddania się Amerykanom. Przebywał
w obozach jenieckich w Aubagde-Gemeneos-Marseile, od 21 sierpnia do 4 października
1944 r., kiedy zgłosił akces do Wojska Polskiego. W tym dniu został przetransportowany drogą morską do Włoch. W Polskich Siłach
Zbrojnych na Zachodzie służył od 17 listopada
1944 r. do 8 października 1946 r. Szlak bojowy:
Neapol-Bari-San Domenico-San Basilio-Ancona-Brisigella-Galeata-Predapio San Piero di
Bagno-Granarolo-Terra del Sole-Bellaria-Forli
-Rimini-Bologna-Sarnano. Po wojnie wrócił do
kraju. Odznaczony Gwiazdą Italii, Medalem
za Wojnę 1939–1945. 30 sierpnia 2013 r. został awansowany do stopnia podporucznika.
Po wojnie część żołnierzy PSZ na Zachodzie
zdecydowała się na powrót do Polski. Byli
szykanowani przez komunistyczne władze,
traktowani jako element politycznie niepewny. Szykany te odczuli zwłaszcza powracający
dawni żołnierze Wehrmachtu, o których wojewoda śląski Aleksander Zawadzki pisał tak:
„Poważny procent (powracających, przyp.
ZG) to żołnierze niemieccy, którzy po rozbiciu
byłej armii niemieckiej, dostawszy się do niewoli, wstąpili do Andersa. Poważny odsetek
walczył w armii niemieckiej kilka lat. W środowisku, do którego wracają, często wywołują zgorszenie. Znano ich jako „dwójkarzy”,
dumnych rycerzy III Rzeszy. Często widywano
w szeregach organizacji hitlerowskich. Takich patriotów, z niemieckimi orderami „za
dzielność”, Polacy tutejszego województwa
nie będą witać z kwiatami, ale domagać się
ich izolowania od społeczeństwa polskiego.
Pewna liczba tych „bohaterów” uciekła do
Niemiec, szerząc wrogą propagandę o Polsce
demokratycznej. Zdrajców będziemy sądzić
i karać. Znaleźli się oni w grupie żołnierzy Andersa, z których dumny jest cały Naród. Fakt,
że do armii Andersa przyjmuje się elementy,
które obecne ustawy wyłączają ze społeczeństwa polskiego, krzywdzi bohaterów z Tobruku i Monte Cassino”.
Zbigniew Gołasz

Pusty plac przez lata zdecydowanie zyskał na wyglądzie
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sport
Zabrzańscy szczypiorniści pewnie awansowali do czołowej czwórki superligi

Górnik w półfinale mistrzostw Polski!
Na ten sukces czekano w Zabrzu wiele lat. Piłkarze ręczni Górnika, po
dwukrotnym pokonaniu w fazie play off rozgrywek superligi Chrobrego
Głogów, awansowali do czwórki najlepszych zespołów tego sezonu. Teraz
przed zabrzanami dalsza walka, ale już ze znacznie trudniejszymi rywalami.
liśmy na siedem czy osiem trafień i kontrolowaliśmy spotkanie. Chłopaki
chyba się trochę zestresowali, albo po prostu
za bardzo chcieli
zaistnieć w tym
spotkaniu – mówił po pierwszym spotkaniu

foto: Jerzy Przybysz
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W pierwszym meczu z głogowianami we
własnej hali nasi zawodnicy nie dali gościom najmniejszych szans. Podopieczni
Patrika Liljestranda od pierwszych minut
narzucili rywalom swój sposób gry i szybko
powiększali przewagę, by ostatecznie wygrać spotkanie 33:24.
– Chrobry stracił dużo piłek w pierwszej połowie. To nam ustawiło sytuację, odskoczy-

Nawet efektowne parady bramkarza gości nie pomogły w odebraniu zabrzanom wygranej

w Zabrzu skrzydłowy Górnika Aleksandr
Bushkov. Gdy białoruski zawodnik Górnika
wypowiadał te słowa, nie wiedział, że w meczu rewanżowym w Głogowie to właśnie on
będzie należał do najlepszych graczy naszej
drużyny. Mecz nie zaczął się dobrze dla zabrzan i Górnik do przerwy przegrywał 13:17,
ale popularny „Sasza” miał swój
dzień. Udanymi kontratakami raz po raz siał postrach
w szeregach obronnych
rywali. Strzelił w meczu osiem bramek,
a do końcowego
zwycięstwa 30:28
walnie przyczynił
się również Michał
Kubisztal, który zaliczył aż jedenaście
trafień. Siedem bramek dołożył dobrze
grający w całym meczu
Mariusz Jurasik.
Druga z rzędu wygrana nad
Chrobrym dała naszym zawodnikom trzecie miejsce w tabeli i awans do
dalszej fazy rozgrywek. Obecność w czołowej czwórce superligi, czyli w półfinałach
mistrzostw Polski, to sukces nienotowany
w Zabrzu od początku lat 90., gdy zabrzanie
zdobywali najwyższe laury na arenie krajowej. A przecież trójkolorowi nie powiedzieli
jeszcze ostatniego słowa! 
WG

W hali „Pogoń” zaprezentują się w maju najlepsze pary taneczne Europy

Walcem (i nie tylko) po parkiecie
Zawodnicy z kilkunastu krajów europejskich wystąpią podczas XVII Międzynarodowego Festiwalu Tańca, który 10 i 11 maja odbędzie się w zabrzańskiej hali „Pogoń”. Mistrzowie parkietu rywalizować będą w kate-

Zabrzańskie święto tańca to niepowtarzalna szansa zobaczenia w akcji prawdziwych
wirtuozów parkietu. W hali „Pogoń” królować będą zarówno brazylijskie samby,
kubańskie rumby, hiszpańskie paso doble,
jak i dostojne angielskie walce i argentyńskie tanga. – Staramy się, by wypracowany przez lata wysoki poziom zawodów
został utrzymany. Każdego roku gościmy
w Zabrzu tancerzy zaliczanych do europejskiej czołówki, więc i tym razem będzie
podobnie – mówi Andrzej Dominiak, sę-
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dzia i jeden z organizatorów festiwalu.
Startujące pary powalczą zarówno o nagrody, jak i punkty w światowym rankingu tańca sportowego. Organizatorami gali, którą
poprowadzi m.in. znana z „Tańca z gwiazdami” Iwona Pavlović, są Polskie Towarzystwo
Taneczne, Urząd Miejski w Zabrzu oraz Taneczny klub Sportowy „GCT” w Gliwicach.
Bilety dostępne są w hali „Pogoń” w cenie
30 zł i 10 zł dla dzieci w wieku do 13 lat.
Maluchy do 7 lat wchodzą bezpłatnie. 

WG
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gorii tańców latynoamerykańskich i standardowych.

Efektowne występy na parkiecie

sport
W decydującą fazę wkroczyły rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy

foto: Jerzy Przybysz

W ostatni weekend kwietnia ruszyła, będąca efektem zmiany regulaminu ekstraklasy,
finałowa runda rozgrywek. Górnika czeka
w niej łącznie siedem spotkań, w tym trzy
rozgrywane u siebie i cztery na wyjeździe.
Pierwszym przeciwnikiem okazała się Pogoń Szczecin i choć Górnik nie przywiózł
z Wybrzeża trzech punktów, to w zremisowanym 2:2 meczu prezentował się całkiem
nieźle. Nie podłamało go nawet to, że pierwszą bramkę stracił już w drugiej minucie.
W Szczecinie do bramki Górnika powrócił
po kilkutygodniowej przerwie Pavels Steinbors. O jego nieprzyjemnej kontuzji przypominała tylko ochronna maska, w której
zawodnik będzie musiał grać jeszcze przez
kilka tygodni. W wyjściowej jedenastce pojawili się także wracający do formy Mateusz Zachara i Adam Danch.
– Kibice byli świadkami dość emocjonującego meczu, w którym remis – w moim
przekonaniu – jest sprawiedliwym wynikiem. Po stracie bramki pozbieraliśmy
się, zaczęliśmy grać piłką, stworzyliśmy
kilka niezłych sytuacji. W drugiej połowie role się odwróciły, ale jak się dostaje
bramkę do szatni, to trochę czasu musi
minąć, by zespół znów się pozbierał. Mimo
to udało nam się wyrównać po stałym
fragmencie gry – mówił po meczu trener
Józef Dankowski, który oficjalnie prowadzi drużynę z Roosevelta dopóki koniecznej licencji nie uzyska Robert Warzycha.
Tegoroczny sezon piłkarskiej ekstraklasy
zakończy się 1 czerwca. 

WG

Prejuce Nakoulma to jeden z najbardziej wyróżniających się piłkarzy Górnika

Siedem kolejek prawdy
Wyjątkowo dużo emocji, i to nie do końca pozytywnych, dostarcza wiosenna runda rozgrywek ekstraklasy w wykonaniu piłkarzy Górnika Zabrze. Zawodnicy nie wygrali do końca kwietnia ani jednego meczu i to, że
pozostali w górnej ósemce tabeli, zawdzięczają znakomitym występom
jesienią i potknięciom rywali.
Piłkarze i kibice z Zabrza aż do 30. kolejki
rundy zasadniczej nie byli pewni, w której
części tabeli znajdzie się Górnik. Kolejne
przegrane lub z trudem wymęczone remisy
powodowały wyraźny wzrost frustracji zarówno po jednej, jak i drugiej stronie. Tym

bardziej, że liczba straconych bramek rosła
w zastraszającym tempie. Swoistym prezentem dla Górnika okazały się w ostatniej
rundzie przegrane Cracovii i Lechii Gdańsk,
dzięki którym klub z Zabrza pozostał w walczącej o europejskie puchary górnej ósemce.

Po zimowej przerwie zabrzanie znów mogą odwiedzać Miejski Ogród Botaniczny

Wypoczynek w oazie zieleni
Ogród japoński to najnowsza propozycja Miejskiego Ogrodu Botanicznego
w Zabrzu. Po zimowej przerwie śródmiejska oaza zieleni otworzyła właśnie
podwoje. Z relaksu w niezwykle urokliwej scenerii będzie można korzystać

foto: MOB

Nowość, czyli ogród japoński

Zabrzańska enklawa zieleni znana jest, nie
tylko na Śląsku, z bogactwa drzew i kwiatów zajmujących ogółem powierzchnię
około 6,5 ha. Na gości czekają tu kaktusiarnia i palmiarnia, a w przygotowaniu jest
ogród japoński. Ale ogród to nie tylko odpoczynek wśród kwiatów. To też miejsce,
gdzie odbywają się plenerowe spotkania,
koncerty i imprezy. Najbardziej znana to
mający już kilkuletnią tradycję organizowany w czerwcu Festiwal Kwiatów. W pogodne niedzielne popołudnia zwiedzającym przygrywa orkiestra dęta pod dyrekcją

foto: MOB

do końca października.

Ostatnie prace przed otwarciem

Henryka Mandrysza. Najbliższe koncerty
zaplanowano na 3, 4, 11, 18 i 25 maja. Miejski Ogród Botaniczny czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 11.00 do
19.00, a w niedziele i święta od 10.00 do
19.00. W październiku otwierany i zamykany jest godzinę wcześniej. 
WG
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rozrywka
1

1

2

4

3

5

6

Poziomo: 1 – na grzyby lub na zakupy, 5
– 2/20 lub 0,5, 8 – rysunkowa zagadka,
9 – niebezpiecznie gdy „schodzi” z gór,
10 – opiekun sportowców, 11 – zapał, 12
– „za plecami” orła, 14 – do czerpania
wody ze studni, 16 – porasta boisko, 19
– gra ze stritami i karetą, 21 – falsyfikat,
22 – stroma ściana skalna, 23 – łagodzi
tarcie w maszynie, 24 – Kornelia dla znajomych, 26 – zarys, 28 – hobby, 29 – fachowiec od szkieł okularowych, 30 – król
Troi, 33 – nic nie zrobisz, gdy zapadła,
35 – prosi o jałmużnę, 37 – pas ziemi
odkładany pługiem, 38 – Artur – dziennikarz, tekściarz, kabareciarz, 39 – Etna
lub Stromboli, 40 – wartościowy staroć, 41
– w ręku chirurga, 42 – kupalnik górski.
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40

41

Pionowo: 1 – coś z nowalijek, 2 – wyparł
z cmentarzy świeczkę, 3 – „zwis męski”, 4
– gospoda, 5 – akt prawny, 6 – np. Watergate, 7 – ptak, symbol Mazur, 13 – filmowa
historia Albercika i Maksa, 15 – usuwa
owłosienie, 17 – jego praca polega na kontrolowaniu, 18 – ekspozycja, 20 – w niej
krem lub np. gaz, 21 – można je otworzyć
w banku, 25 – przedstawienie, 27 – zabawka dla dziewczynki lub... boksera,
30 – model VW, 31 – powieść Dostojewskiego, 32 – drobny, gęsty deszcz, 34 – imię
jednego z bohaterów „Ziemi obiecanej”,
36 – powietrzny statek.

42
7,19

13

Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Apetyt rośnie w miarę
jedzenia”, nagrody otrzymują: Lidia Szpyra – poczęstunek w McDonald’s, Regina Jachowska i Małgorzata Szlenk – poczęstunek w pizzerii Niezłe Ziółko oraz Kamil Bomba i Antoni Gwiazdecki – poczęstunek w restauracji Balaton. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 22 maja.

Rozwiązania nr 5 (228)
Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1
2
2
3
4
5

(imię i nazwisko)

32

Za prawidłowe rozwiązanie łamigłówek z poprzedniego numeru nagrody otrzymują:
Krystyna Stanyszyn – poczęstunek w McDonald’s, Inez Woźniok – usługa w Kodak
Studio oraz Zbigniew Dukuła i Elżbieta Bąk – poczęstunek w restauracji Balaton. Rozwiązanie zagadki brzmiało: Zajączek, autorką cytowanego wiersza jest
Kazimiera Iłłakowiczówna, a myśl Platona brzmi: „Strach jest oczekiwaniem zła”.

2

F o t o k o n k u r s

foto: Jerzy Przybysz
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które
należy wpisać na kupon i nadesłać lub
dostarczyć do 22 maja pod adresem: Dom
Muzyki i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de
Gaulle’a 17.

Nasze(adres)
Zabrze Samorządowe 5/2014

Gdzie znajduje się prezentowane obok miejsce?
W losowaniu nagród będą brały udział odpowiedzi, które dotrą do redakcji do 22 maja. Nasz
adres: Dom Muzyki i Tańca, 41–800 Zabrze, ul.
gen. de Gaulle’a 17. Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze przedstawia budynek przy
ul. Chłopskiej 9. Nagrody otrzymują: Iwona
Buksińska – poczęstunek w restauracji Stara
Szkoła oraz Bartłomiej Bielecki – poczęstunek
w pizzerii Niezłe Ziółko. Zwycięzców prosimy
o kontakt z redakcją do 22 maja.

rozrywka

Parodia życia
Żyjemy często, jako te smutne jelenie
urodzone i w puszczy wyrosłe za młodu,
które – stworzone wielkie przebiegać przestrzenie –
zamknięto do zwierzyńca, w trzy morgi ogrodu.

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

Mogą w biegu korzystać z sił swoich zapasu,
mają drzewa i wodę w potoku do picia,
żyją całkiem jak w puszczy – na trzech morgach lasu –
zabija je smutek tej parodii życia.

STARA
SZKOŁA

Z 24 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię i nazwisko
autora wiersza, który cytujemy, następnie wpisać na kupon i dostarczyć lub przesłać do
redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 22 maja.

tel. 32 275–27–70

–

4

Restauracja Niezłe Ziółko
ul. Franciszkańska 8, 41–819 Zabrze
www.niezle–ziolko.com.pl

1

1.
2.
3.
4.

2
3
4

5.
5

6.

6

7.
8.

7

narkotyk z maku,
do pomiaru ciężaru,
dziki pies australijski,
jego domena to tanga,
walce, polki,
na niej parkiet, panele,
linoleum,
suszone owoce dodawane do ciast,
sałatka z ogórków,
kupowane u optyka.

8

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu dadzą rozwiązanie, które
należy dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul.
gen. de Gaulle’a 17 – do 22 maja.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl św. Augustyna, a następnie
wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 22 maja.
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SPONSORZY NAGRÓD

3

Przed nami 20. edycja JAZ Festiwalu Muzyki Improwizowanej

Noc Muzeów tuż, tuż

Zwiedzanie przy księżycu
Już 17 maja czeka nas kolejna
edycja Nocy Muzeów. Atrakcje
z tej okazji przygotowują Muzeum Miejskie oraz Muzeum Gór-

Plenerowe koncerty w Dzielnicowym Ośrodku Kultury to nieodłączny element festiwalu

Jazz w plenerze i pod dachem
Trzy dni potrwa jubileuszowa edycja JAZ Festiwalu Muzyki Improwizowanej. Najstarszą na Śląsku imprezę poświęconą muzyce jazzowej zaplanowano tym razem na 31 maja i 1 czerwca oraz 22 czerwca. O znakomite
przeżycia artystyczne zadbają artyści z kraju i zagranicy.
Koncerty w ramach JAZ Festiwalu na stałe
wpisały się już w wiosenny kalendarz imprez
artystycznych w naszym mieście. W przeszłości odbywały się one m.in. w Miejskim
Ośrodku Kultury, Demeksie, Teatrze Nowym, Kopalni Guido, restauracji Impresja,
Domu Muzyki i Tańca, ale szczególny klimat
miały zawsze plenerowe koncerty w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Kończycach.
– Gdy startowaliśmy, nikt nie myślał o 20.
edycji festiwalu. Dziś staje się to faktem –
uśmiecha się Grzegorz Kuciera, wiceprezes
organizującego imprezę Stowarzyszenia
Muzycznego Jazzowa Asocjacja Zabrze. – Jak
na możliwości niewielkiej grupy ludzi działających społecznie, jesteśmy zadowoleni
z tego, co zrobiliśmy do tej pory. Gościliśmy
prawie całą czołówkę polskiego jazzu, ale
też wiele wybitnych postaci spoza naszego
kraju. Na przestrzeni lat zmieniała się formuła imprezy. Bywało, że graliśmy w siedmiu, a nawet dziewięciu, miastach jednocześnie. Teraz wróciliśmy do korzeni, skupiając
się na Zabrzu. Nasz główny jubileuszowy
koncert odbędzie się właśnie w kolebce JAZ

Festiwalu, czyli w kończyckim DOK-u. Tu
nasi widzowie, jak sami przyznają, czują się
najlepiej. Przyjeżdżają na koncerty nie tylko
z wielu miast Polski, ale nawet z zagranicy.
Często to nasi stali goście – dodaje.
Do udziału w jubileuszowym festiwalu gospodarze zaprosili m.in. znany znawcom jazzu międzynarodowy big-band Visegrad Jazz
Orchestra, który wystąpi z udziałem artystów
polskich, czeskich, słowackich i węgierskich.
Zaprezentują się muzycy z formacji Maciej
Obara International Quartet, którzy wspólnie
z prof. Marianem Oslislo – grafikiem i projektantem, założycielem Jazzowej Asocjacji
Zabrze – specjalnie na potrzeby jubileuszowej imprezy przygotowują spektakl audiowizualny poświęcony jednemu z gigantów
jazzu – Johnowi Coltrane’owi. Spektakl ma
przybliżyć młodym ludziom w niestandardowej formie dorobek artysty. W niedzielę, 22 czerwca, zagrają z kolei Nowa Krew
z ZZZZZZ, Olszewscy i przyjaciele, Mieczysław Szcześniak Band. Szczegółowy program festiwalu dostępny jest na stronie
www.jaz.zabrze.pl. 
WG

„Mroki kopalni” to propozycja dla odważnych, którzy podziemia Kopalni Guido
chcą zwiedzać w ciemnościach, korzystając tylko z lampek górniczych. Zjazdy zaplanowano co 20 minut, od 17.00 do 1.00
w nocy. Konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc pod numerem telefonu 32 63030-97. Propozycje na Noc Muzeów ma też
Muzeum Miejskie. O godzinie 17.00 odbędzie się w Galerii Café Silesia wernisaż
wystawy „Od śmierci silniejszy był gniew
– wokół 70. rocznicy bitwy pod Monte
Cassino”. Będzie spotkanie z autorami
komiksu o słynnej bitwie z 1944 r. W ogrodach ewangelickiego kościoła Pokoju zagra Młodzieżowa Orkiestra Państwowej
Szkoły Muzycznej w Zabrzu. Będzie możliwość zwiedzania zakamarków świątyni.
W programie znalazła się projekcja filmu
„La Grande Strada” z 1946 r. Kto zgłodnieje, będzie mógł posilić się żołnierską
grochówką. 
WG

foto: Igor Cieślicki

foto: Jerzy Przybysz

nictwa Węglowego w Zabrzu.

Guido zaprosi na nocne zwiedzanie

Więcej o kulturze czytaj na www.pokladykultury.pl
Wydawca: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Adres redakcji: 41–800 Zabrze, ul. Generała de Gaulle’a 17,
tel. 32 271 56 41 wew. 29 lub 45. Redakcja: Igor Cieślicki – redaktor naczelny, Magdalena Mionc, Helena
Pisarczyk, Renata Strączyńska, Waldemar Grudzień. Projekt i skład: DMiT. Zdjęcie na okładce: PAP /
Paweł Kopczyński. Druk: Drukarnia „Art–Print”, Ruda Śląska.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do
druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
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TWOJA REKLAMA
w NASZYM ZABRZU SAMORZĄDOWYM
tel.: 32 271 56 41 w. 41
kom. 509 650 570
e–mail: marketing@dmit.com.pl
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Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
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